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พ้ื้�นท่ี่�ต้้นแบบ 

โครงการปิิดที่องหลัังพื้ระสืืบสืานแนวพื้ระราชดำาริ 
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เกร่ิ่�นนำ�

 เมืื่�อปีิ 2559 สืถาบันส่ืงเสืริมื่แลัะพัื้ฒนากิจักรรมื่ปิิดที่องหลััง 

พื้ระสืืบสืานแนวพื้ระราชดำาริ ได้ขยายงานพัื้ฒนาเข้าไปิในพ้ื้�นท่ี่�จัังหวัด

ชายแดนภาคใต้้  3 จัังหวัด คือ ยะลัา ปัิต้ต้าน่ แลัะนราธิิวาสื ด้วยความื่ 

ม่่ื่งหวังท่ี่�จัะนำาแนวพื้ระราชดำาริ หลัักปิรัชญาของเศรษฐกิจัพื้อเพีื้ยงไปิ

ปิระย่กต์้ใช้ในพ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�ม่ื่ความื่หลัากหลัายที่างวฒันธิรรมื่ เพ้ื้�อให้ปิระชาชนใน

พ้ื้�นท่ี่�ม่ื่โอกาสืปิระกอบอาชีพื้ท่ี่�ส่ืจัริต้ แลัะสือดคล้ัองกับภูมิื่สัืงคมื่ของพ้ื้�นท่ี่�  

การส่ืงเสืริมื่พัื้ฒนายังเน้นแก้ไขปัิญหาท่ี่�จัำาเป็ินเร่งด่วนเช่นเด่ยวกับพ้ื้�นท่ี่�

ต้้นแบบอื�น ๆ ได้แก่ การพัื้ฒนาระบบนำ�า แลัะการส่ืงเสืริมื่อาชีพื้ โดยเริ�มื่ 

จัากคนท่ี่�หัวไวใจัสู้ื สืมัื่ครใจั แลัะม่ื่ความื่พื้ร้อมื่ท่ี่�จัะเปิล่ั�ยนแปิลัง ซ่ึ่�งจัะเป็ิน 

แบบอย่างให้แก่ชาวบ้านรายอื�นท่ี่�ยังไม่ื่ม่ื่ความื่มัื่�นใจั ให้เกิดศรัที่ธิาแลัะ

ตั้ดสิืนใจัเข้าร่วมื่ด้วยในเวลัาต่้อมื่า

 ชาวบ้านในพ้ื้�นท่ี่�ส่ืวนใหญ่เป็ินชาวไที่ยม่ื่สืลิัมื่  ซ่ึ่�งมิื่ได้รู้สึืกขัดข้องใด ๆ  

ในการเรียกขานช่�อสืถาบันฯ แบบสัื�นๆ ว่าโครงการปิิดที่องหลัังพื้ระฯ  

เพื้ราะเข้าใจัแนวคิดแลัะวัต้ถ่ปิระสืงค์ของโครงการฯ เปิ็นอย่างด่ จ่ังสืนใจั 

เข้าร่วมื่กิจักรรมื่แม้ื่ในระยะแรกจัะม่ื่จัำานวนไม่ื่มื่าก แต่้ก็ม่ื่เพ่ื้�มื่ข่�นเร่�อย ๆ 

หลัังจัากท่ี่�เห็นการเปิล่ั�ยนแปิลังของเกษต้รกรกล่่ัมื่แรก ท่ี่�ถือว่าเป็ินคน 
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หัวไวใจัสู้ื ซ่ึ่�งในเอกสืารฉบับน่�เรียกคนกล่่ัมื่น่�ว่าเป็ินครูภูมิื่ปัิญญา แลัะ 

คัดเลืัอกมื่า 20 คน อยู่ใน จั.ปัิต้ต้าน่ 8 คน ยะลัา 4 คน แลัะนราธิิวาสื  

8 คน เพ้ื้�อเป็ินตั้วอย่างในการบอกเลั่าเร่�องราวความื่รู้ ความื่สืำาเร็จั  

ความื่ส่ืข ท่ี่�เกิดข่�นจัากการที่ำางานร่วมื่กับโครงการฯ  

 สิื�งท่ี่�ครูภูมิื่ปัิญญาหลัายคนสืะท้ี่อนผ่่านเร่�องเล่ัาทัี่�ง 20 เร่�องน่� คือ 

เมืื่�อได้รู้จัักโครงการปิิดที่องหลัังพื้ระฯ แลั้วก็ที่ำาให้เริ�มื่เกิดม่ื่มื่มื่องใหมื่่ ๆ  

ต่้ออาชีพื้ท่ี่�ตั้วเองที่ำาอยู่ คนท่ี่�เป็ินผู้่นำาอยู่แล้ัวก็ได้โอกาสืในการชวนคิด

พื้าที่ำา คนตั้วเล็ักตั้วน้อยท่ี่�ไม่ื่ได้ม่ื่บที่บาที่อะไรมื่ากนักในช่มื่ชน ก็รู้สึืกภูมิื่ใจั 

ท่ี่�ได้เป็ินส่ืวนหนึ�งของการพัื้ฒนาหมู่ื่บ้าน ที่ำาให้เห็นค่ณค่าในตั้วเอง ท่ี่�สืำาคัญ 

คือ ท่ี่กคนพูื้ดถึงความื่พื้อ คือได้มื่าแล้ัวต้้องปิระหยัด ใช้จ่ัายในสิื�งท่ี่�จัำาเป็ิน 

แลัะค่อย ๆ ที่ำา ไม่ื่เส่ื�ยง ม่ื่การใช้เวลัาอย่างค้่มื่ค่า เพื้ราะม่ื่การวางแผ่น  

สิื�งเหล่ัาน่�คือดอกผ่ลัท่ี่�เกิดข่�นจัากการถ่ายที่อดองค์ความื่รู้ ของสืถาบัน 

ส่ืงเสืริมื่แลัะพัื้ฒนากิจักรรมื่ปิิดที่องหลัังพื้ระฯ ในช่วงเวลัาท่ี่�ผ่่านมื่า แลัะ 

หวังเป็ินอย่างยิ�งว่า ครูภูมิื่ปัิญญาเหลั่าน่�จัะช่วยเปิ็นเมื่ลั็ดพัื้นธ์่ิด่ ในการ

ขยายความื่สืำาเร็จัให้เต็้มื่พ้ื้�นท่ี่�จัังหวัดชายแดนภาคใต้้

ฝ่่ายจััดการความื่รู้

สืถาบันส่ืงเสืริมื่แลัะพัื้ฒนากิจักรรมื่ 

ปิิดที่องหลัังพื้ระสืืบสืานแนวพื้ระราชดำาริ 
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ปริ่ะภ�ส มลสุขริ่�ช 

โรงนำ�าแห่งความหวัง

6 ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้



“ผู้่ใหญ่บ้านที�ดีุ	คือต้องมีความคิดุจัะทำาสิ�งดีุ	ๆ	ให้เกิดุสิ�งที�ดีุ”

ผู่้ใหญ่บ้านนักพัฒนา

	 ก่อนหน้าจะมารับหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน	ประภาส	มลสุขราช	เคยเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแป้นอยู่	 15	ปี	ปัจจุบันประภาสด�ารงต�าแหน่งผู้ใหญ่
บ้านมาแล้ว	7	ปี	สาเหตุที่ตัดสินใจหันเหออกจากเส้นทางนักการเมืองท้องถิ่นก็เพราะ	
นอกจากปูกั่บพ่อเคยเป็นผูใ้หญ่บ้านมาก่อน	จนตัวเองมคีวามคุน้เคยกับบทบาทหน้าที่
ดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว	อีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะชาวบ้านร้องขอ	

 “ชาวบ้านว่ามาช่วยทางนี้หน่อย เรามีความเข้าใจงานพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้ว 
จะเป็นประโยชน์กับพวกเขา”  

	 ตลอดระยะเวลาทีรั่บบทบาทหน้าท่ีดังกลา่วประภาสพบว่า	การสนับสนนุจาก 
ภาครัฐเพ่ือแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ยังเข้าไม่ถึงความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง	 
ส่วนใหญ่ยังเป็นการคิดมาจากระดับนโยบาย	 โดยไม่สนใจพ้ืนฐานของชุมชน 
เท่าที่ควร	 “บางครั้งสิ่่�งที�รัฐให้มาก็ไม่ตรงกับที�เราต้องการ คือ มักจะยัดเยียดเง่นมา 
ให้ทำาสิ่่�งนั้นสิ่่�งนี้ ทั้ง ๆ ที�ไม่ได้เป็นความต้องการของชาวบ้านจร่ง ๆ มันก็เลยล้มเหลว
ไปหมด” ผู้ใหญ่บอกเล่าประสบการณ์์ที่พานพบ
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วิกฤตินำ�าและการพยายามฟื้นฟู

	 ใ น อ ดี ต ต�า บ ล 
บ้านแป้น	 เป็นพ้ืนที่อุดม 
สมบูรณ์์ด้วยทรัพยากร 
ธรรมชาติ	แม้ผูค้นจะยาก 
จนไม่ต่างจากสภาพของ 
ชาวบ้านในชนบททั่วไป 
ของประเทศ	แต่ชาวบ้าน 
ที่นี่ก็สามารถด�ารงชีวิต
อย่างปกติสุขภายใต้การ
พ่ึงพาฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่	 แต่ไม่ก่ีปีที่ 
ผ่านมา	ชาวบ้านที่น่ีกลับต้องเจอปัญหา
ด้านทรัพยากรจนส่งผลกระทบผู้คนใน 
หมู่บ้านกันเป็นลูกโซ่่	 โดยเฉพาะปัญหา
การขาดแคลนน�้า		

	 ผูใ้หญ่เล่าว่า	ในอดีตชาวบ้านแป้น
ใช้น�้าจากบ่อน�้าในชุมชนในการดื่มกิน 
น�้าสะอาด	คณุ์ภาพด	ีเนือ่งจากทรพัยากร 
ธรรมชาติยังสมบูรณ์์	 มีต้นไม้ใหญ่อยู่บนเขา	 โดยเฉพาะต้นทุเรียนโบราณ์อายุ 
กว่าร้อยปีท่ีมีจ�านวนมาก	 เป็นเสมือนไข่แดงของผืนป่า	 แต่ละต้นจะคอยโอบอุ้ม 
ระบบนิเวศในพ้ืนที่รอบ	 ๆ	 ให้อุดมสมบูรณ์์ไปด้วยไม้เล็กไม้ใหญ่ในพ้ืนที่บริวาร 
ช่วยเก็บกักน�้าและสร้างความชุ่มชื่นให้ผืนดิน

	 แต่ในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา	 ถนนเข้าถึงพ้ืนที่ท�าสวนยางและสวนทุเรียน	
ท�าให้พ่อค้าจากภายนอกเข้ามาเห็นต้นทุเรียนเหล่านั้น	จึงขอซ่ื้อจากชาวบ้าน		

 “เถ้้าแก่มาเหน็กใ็ห้นายหนา้มาขอซ้ืื้อ ชาวบา้นค่ดยงัไงไม่รู้ ขายกนัเกล้ียง รวม ๆ  
แล้วนับร้อยต้น” ผู้ใหญ่บอก

	 เมื่อต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นเป็นจ�านวนมาก	ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน�้าที่ใช้ 
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ในการอุปโภค	บรโิภคก็ตามมา		ผูใ้หญจ่งึร่วมกับชุมชนพยายามฟ้ื้�นฟื้รูะบบนิเวศกลบั 
มาอกีครัง้	โดยการรว่มกนัปลกูต้นไมใ้หญท้ั่งตน้ทเุรยีนบา้น	ไมต้ะเคยีน	ในพ้ืนท่ีตา่ง	ๆ  
ของหมู่บ้าน	พร้อมทั้งช่วยกันรณ์รงค์ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่	ๆ	ไม่ให้มีการตัดอีกต่อไป	
และการพยายามแกป้ญัหาการขาดแคลนน�้าใหช้าวบา้นนีเ่อง	ทีท่�าใหผู้ใ้หญม่โีอกาส
ร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ

เปิดุใจัร่วมงานกับคนภายนอก

	 ตอนที่โครงการปิดทองหลังพระฯ	 ลงในพ้ืนท่ีครั้งแรก	 ๆ	 ผู้ใหญ่ประภาสยัง 
ไม่ค่อยไว้วางใจมากนัก	 เพราะมีบทเรียนความล้มเหลวมาจากการร่วมงานกับ 
หน่วยงานอื่น	ๆ

 “ทำากับปิดทองฯ แรก ๆ เราก็ไม่เชื�อ เพราะถู้กหลอกจากหลายหน่วยงาน  
เช่น หน่วยงานที�มาแก้ปัญหายาเสิ่พต่ดที�ลงพื้นที�มาขายฝัันไปวัน ๆ แต่พอทำาจร่ง ๆ
ไม่เก่ดผลอะไร”		ผู้ใหญ่เล่า
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	 การร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เริ่มจากการประชุมร่วมกันเพ่ือ 
ส�ารวจปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน	 ซ่ึ่งปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่พบคือ	 
การขาดแคลนน�้าด่ืม	กอ่นหนา้น้ันกร็ูอ้ยูว่่าปญัหาน�้าเปน็ปญัหาหลกัของชมุชน	แตย่งั
หาทางออกไม่ได้	ติดขัดเรื่องงบประมาณ์	แต่พอโครงการฯ	มาพาส�ารวจข้อมูล	ท�าให้
เห็นเม็ดเงินชาวบ้านที่ต้องสูญเสียไปกับการซ่ื้อน�้ากับคนข้างนอก	กระทั่งมีข้อสรุป 
ร่วมกันว่า	จะท�าโรงน�้าดื่มในชุมชนขึ้นเพื่อช่วยทุเลาปัญหาดังกล่าวได้บ้าง	

 “ค่ดกันตั้งนานแล้วว่าจะทำาโรงนำ้าดื�ม แต่ต้องลงทุนหลายบาท ก็เลยได้แค่ค่ด 
แต่พอปิดทองฯ ลงมาช่วยกันว่เคราะห์ปัญหาจนแน่ชัด ก็เลยเร่�มได้แบบไม่ 
ยุ่งยากนกั เพราะจากตวัเลขปรม่าณการใชน้ำ้า พบวา่เราสิ่ามารถ้ใชง้บสิ่องสิ่ามแสิ่นซื้ือ้ 
เครื�องกรองนำ้าและสิ่ร้างโรงเรือนเล็ก ๆ ได้” ผู้ใหญ่เล่าความเป็นมา		

การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิิบัติ

	 ในการท�าโรงน�้าดื่ม	 ผู้ใหญ่บอกว่าความรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตเรียนรู ้
จากโรงน�้าดื่มในที่อื่น	 ๆ	 “เราก็ไปแอบดูจากโรงนำ้าอื�น ๆ ไปกันคนสิ่องคน คนหน่�งก็ 
ไปดูเครื�อง อีกคนดูเรื�องโรงเรือน ก็แอบถ้่ายรูปมา สิ่่�งไหนที�ค่ดว่าจะนำามาปรับใช้ได้ 
ก็จะนำามาปร่กษากับปิดทอง”

	 การท�าโรงน�้าด่ืมน้ัน	 ต้องละเอียดรอบคอบ	 เช่น	 การเลือกท�าเลที่ตั้งโรงน�้า	 
ก็ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน	 ไม่เช่นน้ันอาจเกิดปัญหาในอนาคตได	้ 
กระทั่งแม้แต่ยินยอมแล้วก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้	 หากวันใดวันหน่ึงเกิดมีปัญหา 
กับเจ้าของที่ดินขึ้นมา	 วิธีที่จะป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวก็คือ	 แต่งตั้ง 
ให้เจ้าของที่ดินเข้ามาเป็นคณ์ะกรรมการบริหารโรงน�้าดื่มด้วย

 “เมื�อเขามีบทบาท เขามีสิ่่วนร่วม เปอร์เซ็ื้นต์ปัญหาที�อาจเก่ดข้่นในอนาคตก็
จะน้อยลง” 

	 นอกจากเรื่องที่ดินแล้ว	การหาต�าแหน่งขุดเจาะน�้าก็ต้องม่ันใจว่าเป็นจุดที่ตา 
น�้าไหลมาจากต้นน�้า	 ไม่ใช่พ้ืนที่ลุ่มท่ีรองรับน�้าทิ้งน�้าเสียจากแหล่งต่าง	 ๆ	 เพราะ 
หากเป็นเช่นนั้น	เวลาสูบน�้าขึ้นมา	ชาวบ้านก็จะไม่เชื่อมั่นหรือไม่กล้าดื่มน�้าที่ผลิต
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	 ส่วนการบริหารจัดการโรงน�้าด่ืม	 ผู ้ใหญ่บอกว่าก็ต้องบริหารจัดการให้ดี	 
ตอนนีใ้ชร้ปูแบบการลงหุน้	โดยก�าหนดใหไ้มเ่กนิคนละ	10	หุน้	สมาชกิทกุคนสามารถ
ออกความเห็นในการพัฒนาโรงน�้าดื่มกันได้อย่างเท่าเทียม	 ปัจจุบันสมาชิกโรง 
น�้าดื่มบ้านแป้นมีท้ังหมด	 77	 คน	หลายคนในหมู่บ้านยังไม่ตัดสินใจเข้ามาลงหุ้น	 
อาจเนื่องเพราะว่าพวกเขายังไม่แน่ใจในการด�าเนินงานของโรงน�้าดื่ม		

 “แม้ไม่ได้เป็นสิ่มาช่ก แต่พวกเขาก็มาซื้ื้อนำ้าไปใช้บร่โภคอยู่”	ผู้ใหญ่กล่าว

	 อยา่งไรกต็าม	ผูใ้หญม่ัน่ใจว่า	ถา้มกีารเปดิใหม้กีารลงหุน้รอบใหม	่จะมสีมาชกิ
เข้ามาเพิ่มอย่างแน่นอน	ซ่ึ่งจะลงมือด�าเนินการอีกครั้งในเร็ว	ๆ	นี้	เพราะถ้ามีสมาชิก
ใหม่เข้ามา	 ก็จะมีเงินทุนในการขยายโรงน�้าดื่มและซ่ื้อขวดน�้าเพ่ิมข้ึน	ตอนนี้ตลาด
น�า้ดื่มมีแนวโน้มเป็นไปในทางท่ีดี	 เพราะไม่เพียงแต่คนในหมู่บ้านเท่าน้ันที่ใช้บริการ	 
ในหมู่บ้านข้างเคียงอีก	2	หมู่บ้าน	ก็เริ่มมาใช้บริการแล้ว
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	 กระน้ัน	 ผู้ใหญ่มองว่า	 การบริหารจัดการต้องเป็นระบบมากกว่านี้	 คนท่ีมา 
ช่วยท�างานจะต้องมีความชัดเจน	 เพราะตอนนี้ยังใช้คณ์ะกรรมการหมู่บ้านใน 
การด�าเนินการ	 โรงน�้าดื่มเพ่ิงเริ่มท�าตอนต้นปี	 2563	 อีกสักระยะหนึ่งก็คงจะได้ 
สรุปผลการเงิน	และปีหน้าอาจสามารถจ้างคนมาท�างานได้	

การเปลี�ยนแปลง

	 นบัแต่ได้รว่มงานกบัโครงการปิดทองหลังพระฯ	ผู้ใหญป่ระภาสพบข้อแตกตา่ง 
ระหว่างการท�างานกับหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่เคยร่วมงานด้วย	 เขาเล่าว่า	 ส่วนใหญ่ 
หน่วยงานท่ีเข้ามาจะมาบอกให้ท�านั่นท�าน่ี	 จนชาวบ้านแทบไม่ได้คิดอะไรด้วยตัว
เอง	ขณ์ะที่โครงการปิดทองหลังพระฯ	จะพาชาวบ้านไปดูตัวอย่างหรือศึกษาแนวคิด 
จากแหล่งอื่นก่อน	เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดความคิด	และมีแนวทางในการพัฒนา
เรื่องต่าง	 ๆ	จากการไปดูไปศึกษาเหล่านั้น	 อาจจะไม่ได้น�ากลับมาใช้ได้ทุกเรื่อง	แต่
อย่างน้อยชาวบ้านจะเกิดความคิดแล้วน�ามาประยุกต์ท�าต่อเองได้		

	 นอกจากน้ี	ผู้ใหญ่ยังพบว่าตัวเองขยันคิดและท�างานเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านมาก 
ขึ้นกว่าแต่ก่อน	 ท้ังยังรับฟัื้งความคิดเห็นของคนอ่ืน	 ๆ	 เพ่ิมข้ึนมาก	 “ปิดทองฯ มา 
กระตุน้ใหเ้ราทำางาน ทกุวันน้ีกเ็ลยตอ้งค่ด ตอ้งดวูา่จะสิ่ามารถ้ทำาอะไรไดบ้า้ง แตไ่มใ่ช่ 
เราค่ดเอาคนเดียว ต้องปร่กษากันหลาย ๆ คน พูดคุยกันเรื�อย ๆ ช่วยกันค่ดว่า  
จะทำาอะไรกันดทีี�ทำาใหไ้ด้เง่นเขา้กระเป๋าชาวบ้านบ้าง” ผู้ใหญเ่ล่าส่ิงทีเ่กดิข้ึนในตวัเอง			

12 ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้



ประภาส	มลสุขราช	  อาย่ 54 ปิี 

หมืู่่ 6 ต้ำาบลับ้านแปิ้น อำาเภอสืายบ่ร่  จัังหวัดปิัต้ต้าน่

ก้าวย่างอนาคต

	 ในอนาคต	ผู้ใหญ่มั่นใจว่าโรงน�้าดื่มจะด�าเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน	จะเป็น 
แหล่งน�้าดื่มท่ีผู้คนท่ัวไปสามารถหาซ่ื้อได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น	 และจะสร้าง 
ผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้อย่างคุ้มค่า

	 หลังจากด�าเนินการมาได้ครึ่งปี	 	 ผู้ใหญ่บอกว่าสิ่งที่จะด�าเนินการข้ันตอนต่อ 
ไปคือ	 การขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตจากคณ์ะกรรมการอาหารและยา	 (อย.) 
ให้ถูกต้องครบถ้วนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้ซ่ื้อน�้าไปอุปโภคบริโภคเกิดความม่ันใจ 
ในความสะอาดปลอดภัยที่สุด

	 ส่วนแผนงานในระยะยาว	 คือการขยายโรงเรือนผลิตน�้าดื่มเพ่ือรองรับก�าลัง
ผลิตที่จะเพิ่มขึ้น	

 “เราดำาเน่นการมาคร่�งปี ก็เห็นแนวโน้มว่าอนาคตไปได้แน่นอน เพราะนำ้าเป็น 
ปัจจัยพ้ืนฐานที�ทุกคนต้องก่นต้องใช้ อยู่ที�ว่าเราจะบร่หารจัดการมันยังไง ซื้่�งเรื�องนี้ 
เราคงต้องค่อย ๆ เรียนรู้ และประสิ่บการณ์จะสิ่อนเราเอง” ผู้ใหญ่ประภาสกล่าว
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น�ยปริ่ะสพสุข ทองอินทร์ิ่ 

กลุ่มคนปลูกมะพร้าว
บ้านแป้น

14 ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้



“เราต้องพึ�งตัวเองก่อน

ก่อนที�จัะพึ�งคนอื�นให้ช่วยเรา	”

คนขึ�นมะพร้าว

	 ประสพสุข	 หรือ	 พ่ีสุข	 ยึดอาชีพ	 “รับจ้างข้ึนมะพร้าว”	 
เป็นอาชีพหลักมาร่วม	20	ปี	 แม้ปัจจุบันจะมีบทบาทหน้าท่ีเป็น 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ยังรับจ้างข้ึนมะพร้าวอยู่	 ช่วงเวลาที่ผ่านมา 
เขาหนัไปท�าสวนและท�างานก่อสร้างอยู่บ้าง	แต่ยามว่างก็จะสลับ
มารับงานขึ้นมะพร้าว	ไม่ทอดทิ้งเสียทีเดียว

	 ก่อนหน้าท่ีจะมารับหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 พ่ีสุขเคยเป็น 
กรรมการหมู่บ้านมาก่อน	 หลายปีท่ีผ่านมา	 ชีวิตจึงวนเวียนอยู่ 
กับงานสาธารณ์ะของหมู่บ้าน		เขาเล่าว่าบางครั้งงานหมู่บ้านยุ่ง
มาก	ต้องงดรับงานก่อสร้าง	 เพราะกว่างานจะเสร็จต้องใช้เวลา	
เมื่องดรับงาน	 รายได้ก็หดหาย	 การรับจ้างข้ึนมะพร้าวจึงเป็น
ทางออกท่ีท�าให้มรีายได้เข้ามาสม�า่เสมอ	เน่ืองจากใช้เวลาไม่มาก	

	 ทุกวันน้ีพ่ีสุขมีรายได้จากการรับจ้างข้ึนมะพร้าว	 ลูกละ	 
2	 -	3	บาท	 เฉลี่ยรายได้เดือนละ	4,000	 -	5,000	บาท	หรืออาจ
มากกว่านี้หากเป็นการขึ้นมะพร้าวแบบแบ่งคร่ึงกับเจ้าของสวน		
จากแก้ปัญหาน�้า	สู่การรวมกลุ่มคนปลูกมะพร้าว
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	 เมื่อปี	 2559	 ในเวทีประชาคม 
ในหมู่บ้าน	ณ์	วัดบ้านแป้น	 โครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ	 เข้ ามาส�ารวจ
สอบถามปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการในการพัฒนา
ของชาวบ้าน	 พบว่าปัญหาหลักที่ชาวบ้านก�าลังเผชิญคือปัญหาน�้า ด่ืมและ 
น�้าที่ใช้ในการเกษตร	

	 กิจกรรมภายหลังการประชุมจึงเริ่มจากการร่วมกันท�าฝายก้ันน�้า	 โดย 
โครงการฯ	ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์์	ส่วนแรงงานเป็นของชาวบ้านที่ช่วยกัน 
โดยไม่มีค่าตอบแทน	 กิจกรรมครั้งนั้นได้ความร่วมมืออย่างท่วมท้นโดยการน�าของ
ผู้ใหญ่บ้าน		

	 ต่อมาในปี	 2560	ภายหลังการพัฒนาเรื่องน�้าเสร็จสิ้น	 ก็ได้หยิบยกเรื่องการ 
ท�าสวนมะพร้าวกะทิขึ้นมาหารือกัน	 เน่ืองจากเป็นหน่ึงในอาชีพหลักที่สร้างรายได ้
ใหก้บัชาวบ้าน	แตป่ญัหาคือ	ท่ีผ่านมาผลตอบแทนจากการเก็บมะพร้าวขาย	ผลก�าไร
สว่นใหญม่กัตกอยู่ในมอืพอ่คา้		ปญัหาดงักลา่วจงึเปน็สิง่ทา้ทายทีช่าวบา้นกบัปดิทองฯ 
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
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	 เบื้องต้น	 พ่ีสุขกับชาวบ้านท่ีมีสวนมะพร้าวจึงรวมตัวจัดตั้งกลุ ่มขึ้นโดยมี 
เงื่อนไขว่า	 ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกต้องมีจ�านวนมะพร้าวในสวนไม่ต�่ากว่า	 18	 ต้น		 
สมาชิกเริ่มแรกรวบรวมได้	 11	 คน	มีพ่ีสุขเป็นประธาน	 เริ่มกิจกรรมกลุ่มด้วยการ 
เพาะพันธุ์มะพร้าวจ�านวน	 1,000	 ต้นเพ่ือทดลองตลาดและขยายฐานสมาชิก 
ซ่ึ่งสามารถด�าเนินการลุล่วงด้วยดี	สามารถเพิ่มสมาชิกเป็น	30	คนในเวลาอันรวดเร็ว	

	 เมื่อกลุ ่มเกษตรกรขยายใหญ่ข้ึน	 มีปริมาณ์ผลผลิตเพียงพอต่อการป้อน 
ตลาด	โครงการปิดทองหลงัพระฯ	จงึท�าหน้าทีป่ระสานด้านการตลาดทีม่ัน่คงและเป็น 
ธรรมมาให้

 “ปิดทองฯ ช่วยประสิ่านไปยังแหล่งรับซื้ื้อต่าง ๆ จนพบว่า กลุ่มโรงงานผล่ต 
กะท่ที�จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับโรงงานผล่ตไอศกรีมที�กรุงเทพฯ มีความต้องการ  
แต่ต้องสิ่่งตัวอย่างมะพร้าวไปให้เขาตรวจสิ่อบเปอร์เซ็ื้นต์กะท่ในมะเน้ือมะพร้าว 
ก่อน เราก็สิ่่งไปตามที�เขาต้องการ สิุ่ดท้ายก็ผ่าน”	 พ่ีสุขเล่าถึงบทบาทของโครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ	 ท่ีท�าให้ตลาดมะพร้าวของกลุ่มเกษตรกรมีความแน่นอนชัดเจน 
กว่าการขายกับพ่อค้าทั่ว	ๆ	ไป	อย่างที่เคยซ่ื้อขายกันสมัยก่อน

การดุูแลที�ดุี	ย่อมก่อให้เกิดุผ่ลิตที�ดุี

	 ก่อนหน้าที่จะมีการรวมกลุ่ม	 การท�าสวนมะพร้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นการปลูกแบบไม่ได้ดูแลมากนัก	ผลผลิตมะพร้าวจ�านวนไม่น้อยจึงไม่ได้คุณ์ภาพ	
เวลาเกบ็ขายมกัถูกคดัให้ตกเกรด	ราคาต�า่	แต่เมือ่มตีลาดใหม่ทีก่ว้างขึน้	จะปลกูแบบ
เดิมอกีต่อไปไม่ได้	ต้องเข้มงวดในการดแูลและบ�ารงุรกัษาเพ่ือให้ต้นมะพร้าวสมบรูณ์์	
ผลผลิตจะได้ออกมาดี	มีมาตรฐาน

	 การใส่ปุ�ยที่มีคุณ์ภาพ	คือวิธีการหนึ่งที่จะท�าให้ผลผลิตออกมาตามที่ต้องการ		 
พ่ีสุขเล่าว่า	 เมื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	 โครงการฯ	 ได้ประสานงานซ่ื้อปุ�ยมาให้บริหาร
จัดการกันภายในกลุ่ม	 โดยให้กลุ่มท�าการซ่ื้อจากโครงการฯ	 แล้วน�าไปขายให้แก่
สมาชิกในราคาที่ต�่ากว่าท้องตลาดท่ัวไป	 สมาชิกสามารถซ่ื้อแบบผ่อนช�าระเป็น 
รายเดือนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย		
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	 ปกติมะพร้าวกะทิจะเก็บผลได้เมื่ออายุ	7	-	8	ปี		แต่หากมีการบ�ารุงด้วยปุ�ยที่มี
คุณ์ภาพอย่างสม�่าเสมอก็จะใช้เวลาสั้นกว่านี้	หรือปกติมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลผลิต
ราว	36	-	40	ลูกต่อปี	แต่หากมีการบ�ารุงรักษาที่ดี	อาจได้ผลผลิตถึง	60	-	70	ลูก

 “เรื�องการให้ปุ๋ยให้นำ้า อาจเป็นเรื�องที�ชาวบ้านไม่เคยทำามาก่อน แต่ก็พร้อมจะ
เรียนรู้กันไป ทุกคนเชื�อว่าถ้้ามีการบำารุงที�ดีผลที�ได้ก็จะดีตามมา” พี่สุขเล่า

ความหวังยังมีต่อ

	 จากป	ี2559	ถงึปจัจบุนั	(ปี	2564)		โครงการปดิทองหลงัพระฯ	ใหก้ารสนบัสนนุ
กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าวกะทิมาแล้วร่วม	5	ปี	จากเริ่มรวมตัวกันเล็ก	ๆ	กลุ่มค่อย	ๆ	
ขยายใหญ่ขึ้นจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูก	และการบ�ารุงรักษามะพร้าว 
ไปพร้อม	ๆ	กัน	แต่กระนั้น	เส้นทางที่ผ่านมาก็ไม่ได้ราบรื่นเสียทีเดียว	มีปัญหาหลาย 
อย่างให้ต้องเรียนรู้แก้ไข	 โดยเฉพาะเรื่องน�้าที่ต้องใช้ในสวน	 เร่ืองการเพ่ิมมูลค่า 
มะพร้าว	และเรื่องการตลาด

	 กรณ์ีปัญหาน�้านั้น	 พ่ีสุขเล่าว่า	 แม้จะมีการท�าฝายเพ่ือเก็บกักน�้าไว้ใช้	 แต่ก็ 
ยังไม่สามารถกระจายน�้าได้ทั่วถึง	ประกอบกับบางปีเกิดปัญหาน�้าแล้ง	สวนมะพร้าว
บางแปลงจึงขาดน�้า

 “เรื�องนำ้านี� คงต้องหาว่ธีจัดการกันอย่างจร่งจัง ไม่งั้นสิ่่�งที�เราเร่�มกันมาก็จะพัง
กันไปหมด ไม่ใช่แค่สิ่วนมะพร้าวของสิ่มาช่กเท่านั้น แต่การเกษตรอื�น ๆ ถ้้าขาดนำ้าก็
ทำาอะไรไม่ได้”	พี่สุขคาดหวังอย่างจริงจัง

	 ส่วนปัญหาเรื่องการเพิ่มมูลค่าจากมะพร้าวนั้น	พี่สุขมองว่า	มะพร้าวสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน	แต่ท่ีผ่านมายังไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ท้ังหมด	มีเพียงการ
ขายเป็นลูก	ๆ	เท่านั้น

  “เราอาจต่อยอดจากสิ่่�งง่าย ๆ ที�สิ่ามารถ้ทำาทันทีได้เลยก่อน เช่น สิ่่งเสิ่ร่มให้
คนสิู่งอายุทำาไม้กวาดจากทางมะพร้าว ซื้่�งทำาไม่ยาก เทคน่คไม่ซื้ับซื้้อน หลายคนก็ทำา
เป็นกันอยู่แล้ว คนสิู่งวัยมีเวลาว่างเยอะ ดีกว่าให้พวกเขานั�งอยู่บ้านเปล่า ๆ เป็นการ
ช่วยแก้ปัญหาสิ่ังคมผู้สิู่งอายุไปในตัวด้วย” พี่สุขอธิบาย
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เมื�อคนขึ�นมะพร้าวไดุ้รับการยอมรับ	

	 ตั้งแต่มาเป็นประธานกลุ่ม	 พ่ีสุขเล่าว่าสมาชิกซ่ึ่งเป็นเพ่ือนบ้านกันในแบบ 
ทั่ว	ๆ	ไป	มีความเชื่อมั่นและเชื่อถือในตัวพี่สุขมากขึ้น

 “พอเขา้มาเปน็สิ่มาชก่กลุม่ เขาจะเชื�อในตวัเรา เราพดูอะไรเขากจ็ะฟัังมากข่น้ 
หรอือยา่งบางคนคงเห็นวา่เราทำางานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ จง่วางใจว่าจา้งให้
เราข่้นเก็บมะพร้าว ทั้งๆ ที�ไม่เคยให้เราข่้นมาก่อน” 	พี่สุขเล่าอย่างภูมิใจ	

	 ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหน่ึงหลังพ่ีสุขเข้ามารับหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มก็คือ 
ทุกวันนี้ท�าให้คิดถึงคนอ่ืน	 ๆ	 มากขึ้น	 พ่ีสุขภาคภูมิใจอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งใน 
การท�าให้คนในชุมชนมีงานท�า “ทุกวันนี้ เราค่ดเรื�องคนอื�นตลอดเวลา ค่ดว่าทำาไงให้ 
เขามีรายได้เพ่�ม มีความเป็นอยู่ที�ดีข่้น ตอนนี้เราเป็นแบบนี้ไปแล้ว”	พี่สุขกล่าว

เมื�อมุ่งมาแล้ว	ก็ต้องไปให้ถึงที�สุดุ

	 ในอนาคต	แม้พ่ีสุขจะเข้าใจดีว่า	 หนทางการน�ากลุ่มมะพร้าวไปสู่เป้าหมาย
นั้นยังอีกไกล	 ทั้งการปลูกมะพร้าวให้ได้ผลผลิตท่ีดีมีมาตรฐาน	 การแปรรูป	 และ 
เพิ่มมูลค่า	แต่ในเมื่อมุ่งมาทางนี้แล้ว	ก็ต้องพยายามเรียนรู้และเดินไปข้างหน้าให้ถึง 
ท่ีสุด	 	 ปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้สิ่งท่ีคาดหวังบรรลุผล	 พ่ีสุขบอกว่าต้องท�าให้กลุ่มมี 
ความเข้มแข็งเป็นเบื้องต้น	 เมื่อกลุ่มเข้มแข็ง	 การร่วม 
กันผลักดันความหวังที่จะเห็นผลิตภัณ์ฑ์์ต่าง	 ๆ	 จาก
มะพร้าวของกลุ่มบ้านแป้นติดตลาด	ก็จะง่ายขึ้น

 “กลุ่มเข้มแข็ง ผลผล่ตมีมาตรฐาน แปรรูปเพ่�ม 
มูลค่า ค้นหาตลาดให้พบ”	 คือประโยคท้ิงท้ายที่พ่ีสุข
จะใช้เป็นหลักคิดน�าพากลุ่มไปสู่ความหวังในอนาคต

นายประสพสุข	ทองอินทร์	 อาย่ 47 ปิี 

บ้านเลัขที่่� 85/2 หมืู่่ 6 ต้ำาบลับ้านแปิ้น อำาเภอสืายบ่ร่ จัังหวัดปิัต้ต้าน่
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น�ยมะย�ฮ� ว�เล็ง 

คนเลี�ยงแพะตำาบลท่านำ�า

“เพราะเรารักแพะ	เลี�ยงไปดุ้วยความรัก	เราก็ใส่ใจัมากข้�น 

ต้องมีความรักในสิ�งที�จัะทำา”
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 	 	 มะยาฮา	 เ ร่ิมต้นเ ล้ียงแพะ 

เมื่อห้าปีที่แล้ว	 เพียงเพื่อใช้เวลาว่าง
ใ ห้ เกิดประโยชน์	 อาชีพหลักของเขา 
ใ น ยามน้ันคือรับจ้ างขนขี้ ยาง 	 ซ่ึ่ ง 

สว่นใหญจ่ะเสร็จงานในช่วงเชา้	ครัน้
ช่วงบ่ายมีเวลาว่างอยู่อีกค่อนวัน

 	 	 เขาและภรรยาเร่ิมจากการเล้ียง
แพะแค่สองตัว	 หวังแค่เป็นแหล่ง 
อาหารในยามจ�าเป็น	 ไม่ได้คิดเลี้ยง
เพ่ือขายแต่อย่างใด	 การเลี้ยงแพะ
สองตัวแรกของเขา	 เป็นการเล้ียง 
แบบปล่อยให้หากินเองตามทุ่งนา 

ถึ ง เ วลาตอน เย็ น ไ ล่ต้ อน เข้ าคอก 
ครั้นแพะออกลูกหลานหลายตัวข้ึน	
การปล่อยให้ไปหากินเองเป็นเรื่อง
ยาก	 มะยาฮาจึงได้ขยายคอกแล้ว
เลี้ยงไว้ในคอก	โดยเขาจะออกไปหา

พืชอาหารจ�าพวกหญ้าและต้นกระถินมาให้แพะกิน		

	 การหาพืชอาหารมาให้แพะแรก	ๆ	 ไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสนัก	 ในแต่ละวัน 
มะยาฮาสามารถจัดการได้อย่างไม่ยุ่งยากนัก	 แต่เมื่อแพะเพ่ิมจ�านวนขึ้นไปอีก 
การหาอาหารมาเลี้ยงเริ่มเป็นภาระท่ีต้องใช้เวลาจัดการเกินคาดคิด	มะยาฮาจึงเร่ิม
ขายแพะออกไปบ้างเมื่อมีคนมาขอซ่ื้อ	

 “พอแพะมันเยอะ เราก็เลี้ยงไม่ทัน เลยต้องขาย คนซื้ื้อสิ่่วนมากก็เป็นคน 
ในชุมชนหรือพื้นที�ใกล้เคียง ซื้ื้อไปประกอบอาหารหรือทำาพ่ธีกรรมทางศาสิ่นา ตั้งแต่
เลี้ยงมา เราขายไปแล้วกว่า 10 ตัว ได้เง่นมาราว 28,000 บาท”	มะยาฮาบอกเล่า

กิจักรรมยามว่างที�กลายเป็นมูลค่า
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	 กระทั่งปี	 2562	 “แบแอ”	 หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะได้ชักชวนมะยาฮาเข้าร่วม 
กลุ่มเลี้ยงแพะกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 โดยให้เหตุผลชักจูงว่าเขาจะได้รับ 
ความช่วยเหลือ	 ยามเมื่อแพะเจ็บป่วย	 หรือแม้แต่ด้านการตลาด	มะยาฮาใช้เวลา 
คิดไม่นานก็ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม	เพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเสียหาย

พัฒนาสู่ความจัริงจััง

	 เมื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	มะยาฮา 
มีความกระตือร้นมากขึ้น	เขาเริ่มขวนขวายหาความรู้เรื่องการเลี้ยงการดูแลแพะจาก
สื่อต่าง	ๆ	โดยเฉพาะ	YouTube	เมื่อศึกษาหาความรู้จากยูทูปมาก	ๆ	 เข้า	ก็เกิดแรง
บันดาลใจในการน�าความรู้ที่ได้มาปฏิิบัติบ้าง	 โดยเฉพาะเรื่องการหมักอาหารก่อน 
ให้แพะกิน	 เพราะการท�าเช่นนั้นจะท�าให้แพะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการให้อาหาร 
สด	 ๆ	 แต่เมื่อพิจารณ์าจ�านวนแพะที่เขามีอยู่ตอนนี้	 การน�าพืชอาหารมาหมักก่อน 
จะท�าให้เขามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นวันละประมาณ์	200	บาท	มะยาฮาจึงต้องเก็บสิ่งท่ี 
อยากท�าดังกล่าวไว้ก่อน

 “รอให้ลงตัวกว่านี้ เราจะทำา”	มะยาฮากล่าว

	 การศึกษาหาความรู ้จากยูทูป	 ยังท�าให้มะยาฮารู ้ว ่าพืชบางชนิด	 เช่น	 
ผักกระเฉด	 เป็นอาหารท่ีให้โปรตีนสูงต่อแพะ	 เขาจึงพยายามหาพืชชนิดน้ีมาเสริม 
ให้แพะไม่ได้ขาด	

	 ทุกวันนี้มะยาฮาต้องใช้เวลาวันละประมาณ์	2	ชั่วโมงในการออกไปหาพืชผัก
ตามทุง่นาและปา่ละเมาะรมิทางมาใหแ้พะ	แมจ้ะใชเ้วลาไมม่าก	แต่ยามท่ีภารกจิอืน่ๆ	
รัดตัว	สองชั่วโมงดังกล่าวก็เป็นภาระที่ก่อความยุ่งเหยิงให้ชีวิตพอสมควร	ในอนาคต
มะยาฮาจงึอยากปลกูหญา้เนเปยีรไ์วใ้นพืน้ทีข่า้งบา้น	เพือ่รน่ระยะเวลาทีต่อ้งออกไป
หาพืชอาหาร		รวมถึงอยากมีอาหารส�าเร็จรูปส�ารองเอาไว้ใช้ในยามจ�าเป็น

	 นอกจากเรื่องอาหารแล้ว	 การศึกษาเรียนรู้จากยูทูปยังท�าให้มะยาฮารู้ว่า	 
ที่อยู่อาศัยก็มีส่วนส�าคัญต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของแพะ	 สัดส่วน 
ที่เหมาะสมกับจ�านวนแพะ	การออกแบบหลังคาที่สูงโปร่ง	 จะท�าให้แพะไม่สูดกลิ่น 
มูลอยู่ตลอดเวลา	 เพราะกลิ่นและความชื้นอับจากคอกที่ไม่ถูกลักษณ์ะจะท�าให้แพะ
ป่วยเป็นคอบวม	ปอดบวม	ได้ง่าย	
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	 ก่อนหน้าท่ีจะมีความรู้และ
ประสบการณ์์	 มะยาฮาเคยประสบ
กับอุปสรรคเรื่องน้ีมาแล้ว	 “ตอนแรก 
เราไม่รู้อะไร แพะเคยเป็นโรคปาก 
บวมท้ังคอก 2 ครั้ง ตอนน้ันได้แต่ 
บอกให้แบแอมาฉีีดและทายาให้
อย่างเดียว แต่ มันก็ ไม่ทันท่วงที  
ตายไป 4 ตัว รู้สิ่่กเสีิ่ยดายมาก” 
มะยาฮาเล่า

	 ปัจจุบันมะยาฮามีแพะทั้งหมด	 16	 ตัว	 เป็นตัวผู้	 6	 ตัว	 ตัวเมีย	 10	 ตัว	 ใน 
จ�านวนตัวผู้	 มีตัวที่ขุนไว้เป็นพ่อพันธ์ุเพียง	 1	 ตัว	 มะยาฮาบอกว่า	 ตัวเมียจะคลอด 
ได้ไม่เกิน	 11	 ครั้ง	 ราคาแม่พันธ์ุอยู่ที่	 3,500	 บาท	 ขณ์ะที่พ่อพันธ์ุจะมีราคาถึง	 
6,000	-	6,500	บาทต่อตัว	
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	 นับแต่เข้าร่วมกับโครงการปิด
ทองหลังพระฯ	มะยาฮายังไม่ได้ขายแพะ 
ออกไป	 เพราะอยากสะสมให้มีจ�านวน
มากกว่านี้	 เขาบอกว่า	แพะอายุ	6	 เดือน 
ก็ขายได้	 เพราะสามารถน�าไปบริโภค 
ได้แล้ว	 แต่อายุขนาดน้ันยังได้ราคาไม่ 
ดีนัก	 แพะท่ีขายได้ราคาดี	 จะต้องมี 
น�้าหนักเยอะ	อายุราว	 ๆ	 2	 ปี	 เพราะคน 
จะนิยมซ่ื้อไปบริโภคและประกอบพิธี 
ทางศาสนา	

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม

	 ปัจจุบันกลุ่มเลี้ยงแพะที่มะยาฮาเป็นสมาชิก	มีทั้งหมด	20	คน	เป็นกลุ่มระดับ 
ต�าบลที่มาจาก	 4	 หมู่บ้าน	มะยาฮาเล่าว่า	 ในการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มทุกคร้ัง	
นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีเลี้ยง	 และความรู้ในการรับมือกับโรคของ 
แพะแล้ว	 ยังมีการเตรียมการและแนะน�ากันเรื่องแหล่งรับซ่ื้อที่กว้างขวางข้ึนกว่าคน 
ในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย	ส่วนตัวของมะยาฮาเอง	แม้ตอนน้ียังไม่ได้ 
ขาย	แต่ก็หวังว่าการเตรียมการไว้เช่นนี้จะท�าให้อนาคตสดใสไม่มากก็น้อย

 “เมื�อมีแพะเพ่�มข่้นตามจำานวนที�ต้องการ เราก็จะเร่�มขาย และตลาดที�มีการ
แนะนำากันในกลุ่มน้ีแหละ เราค่ดว่าจะเป็นช่องทางที�ทำาให้การเลี้ยงแพะของเรา 
อยู่ได้”	มะยาฮากล่าว
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อนาคตที�วาดุหวัง

	 ต ่อความหวังของตัวเองในอนาคต	 นอกจากมะยาฮาอยากปลูกหญ้า 
เนเปียร์	อยากหมักอาหารให้แพะอย่างจริงจังแล้ว	หากมีเงินทุน	มะยาฮาบอกว่าเขา
อยากขยายคอกเพิ่มขึ้นอีก	เพื่อรองรับการเลี้ยงแพะเป็น	30	ตัวตามที่ตั้งเป้าเอาไว้	

 “แพะเก่ดเร็ว เก่ดง่าย ประเดี�ยวก็จะได้ 30 ตัวแล้ว เราก็เลยอยากขยายคอก
ออกไปอีก ไม่งั้นก็จะแออัด ต้องคอยแก้ปัญหาเรื�องโรคต่าง ๆ กันอีก”	มะยาฮาบอก
เล่าถึงสิ่งที่อยากท�าในอนาคตอันใกล้

	 ขณ์ะที่ความหวังที่มีต่อกลุ่ม	 มะยาฮาอยากเห็นคนเข้ามาร่วมกับกลุ่มให ้
มากขึ้น	 เพ่ือจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มให้เข้มแข็งและกว้างขวางย่ิงข้ึน	มะยาฮา 
เชื่อว่าหากกลุ่มเข้มแข็งก็จะท�าให้การเลี้ยงแพะในระดับบุคคลก็จะเข้มแข็งไป 
ด้วย	เพราะจะมีการช่วยเหลือประคับประคองกันในทุก	ๆ	ด้าน	

 “มีกลุ่ม ดีกว่าเลี้ยงอยู่คนเดียวหรือต่างคนต่างเลี้ยง มีปัญหาอะไรก็จะมีคน 
คอยช่วยเหลือแนะนำาซื้่�งกันและกัน”	มะยาฮากล่าว

นายมะยาฮา	วาเล็ง อาย่ 34 ปิี 

หมู่ื่ 4 บ้านโต๊้ะซึ่า ต้ำาบลัท่ี่านำ�า อำาเภอปิานาเระ จัังหวัดปัิต้ต้าน่
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ซ�รีิ่ห�  ห�แวบืือซ�

แพะพระราชทาน
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“ตั�งแต่เลี�ยงแพะมา	เพิ�งจัะมีปิดุทองฯ	ที�เข้ามาดุูแล	

ให้ทั�งแพะ	ให้ทั�งคอก	และส่งเจั้าหน้าที�เข้ามาให้ทั�งความรู้”		

เหมือนลูกคนหนึ�ง

	 ซ่ารีหาเริ่มเลี้ยงแพะตัวแรกตอนอายุยังไม่ถึง	 10	ขวบ	ถึงวันนี้	 สามสิบกว่าปี
เข้าไปแล้ว	เธอก็ยังเลี้ยงอยู่	เลี้ยงจนกลายเป็นลมหายใจของชีวิต

	 การเลี้ยงแพะของซ่ารีหา	เริ่มขึ้นตอนที่เธอตามแม่ไปรับจ้างขูดมะพร้าวให้กับ
เพ่ือนบ้านและเจอแพะตัวหน่ึงยืนกินยอดไม้ใบหน้าอยู่ข้างบ้าน	 เธอยืนดูแพะตัวน้ัน
ราวกับเจอเน้ือคู่	 จ้องมองมันน่ิงลึกจนเจ้าของแพะรู้สึกได้ว่าเธอตกหลุมรักแพะตัวนี้	
จึงเอ่ยปากว่าจะขายให้	หากเธอจะเลี้ยงดูมันอย่างดี	

	 แม่รู้สึกได้ถึงความต้องการเบื้องลึกของซ่ารีหา	 จึงตัดสินใจซ่ื้อแพะตัวนั้น 
ให้เธอ	 โดยยอมผ่อนส่งค่าแพะเป็นรายเดือน	 ซ่าลีหาดีใจมาก	 กลับบ้านพร้อมกับ 
แพะตัวนั้น	เลี้ยงดูมันอย่างดี	ทะนุถนอมกอดหอมมันราวไข่ในหิน

	 นอกจากความทรงจ�าที่มีต่อแพะเมื่อสมัยวัยเยาว์แล้ว	 ซ่ารีหาบอกว่าอีก 
สาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ทุกวันนี้เธอมีอาชีพเลี้ยงแพะก็เพราะเป็นอาชีพท่ีสืบทอดกันมา 
ตัง้แตรุ่น่พอ่แม	่ตอนเธอมลีกู	แมข่องเธอกร็บัขวญัหลานดว้ยการใหแ้พะเปน็ของขวญั	

 “ให้เป็นมรดกกับหลาน เพื�อจะได้สิ่่งต่อเป็นรุ่น ๆ กันไป” ซ่ารีหากล่าว
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	 ตลอด	30	กว่าปี	ซ่ารีหาเลี้ยงแพะ
มาแล้วไม่ต�่ากว่า	 200	 ตัว	 เธอบอกว่า	 
“แพะเลี้ยงง่าย อาหารก็หาง่าย ขายก็
คล่อง เคยลองไปทำางานอย่างอื�นแล้ว
เหมือนกัน แต่ก็ไปไม่รอด แพะนี�แหละ
สิ่ามารถ้เจือจุนครอบครัวได้  ลูกเข้า
โรงเรียนก็ได้แพะนี้แหละสิ่่งลูกเรียน” 

รู้จัักกับปิดุทองฯ

	 ซ่ารีหาได้มีโอกาสร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ผ่านทางสามีของ
เธอ	-	มูหามะ	สาและ	ที่เข้าประชุมร่วมกับปิดทองฯ	เมื่อปี	2559	ในการประชุม	แบแอ	 
ประธานกลุ่มสอบถามไถ่เรื่องการเลี้ยงแพะที่มูหามะและครอบครัวก�าลังท�าอยู่	

 “ครัง้แรกเขาถ้ามว่าแพะเป็นยังไง เลีย้งแบบไหน ถ้ามว่าให้อาหารวันละกี�ครัง้ 
เปลี�ยนนำ้ากี�ที” มูหามะเล่าให้ฟื้ังถึงประสบการณ์์ครั้งแรกที่เข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่ม

	 หลังจากประชุมครั้งแรก	 ก็มีการประชุมครั้งท่ีสอง	 ครั้งนี้คณ์ะของปิดทองฯ 
มีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	 ดิศกุล	 ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา 
กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ	 หรือท่ีทุกคนเรียกว่า	 “คุณ์ชาย”	 
มาร่วมประชุมด้วย	ได้สอบถามมูหามะอีกครั้ง		
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 “ตอนที�คุณชายลงมา เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นโครงการฯ แบบไหน คุณชาย 
ถ้ามว่า ถ้้าปิดทองฯ จะออกทุนให้ก่อน แล้วให้เราคืนเง่นเข้ากองทุน เราสิ่นใจจะ 
ทำาได้เปล่า เราจะบร่หารจัดการได้ไหม”		มูหามะเล่า	

	 ครั้งน้ันมูหามะบอกคุณ์ชายว่าสนใจ	 พร้อมแจ้งถึงถึงพันธุ์แพะที่อยากได	้ 
เวลาล่วงเลยจนเกือบปี	 คณ์ะท�างานของปิดทองฯ	 กลับมาจัดประชุมอีกครั้ง	 ครั้งน้ี 
ทางคณ์ะฯ	 แจ้งว่าแพะท่ีแจ้งความจ�านงไปน้ันก�าลังจะมาส่ง	 	 มูหามะดีใจมาก	 
ไม่คิดว่าการพูดคุยกันกับคุณ์ชายเพียงสั้น	ๆ	ในวันนั้นจะเกิดขึ้นจริง

วันที�การรอคอยสิ�นสุดุลง

	 มูหามะกับซ่ารีหาได้รับแพะ	 ซ่ึ่งเป็นแพะราชทานมา	 5	 ตัว*	 เป็นตัวผู้	 3	 
และตัวเมีย	 2	 เป็นพันธุ์แบล็คเบงกอล	1	คู่	 พันธุ์สามสายเลือด	 พันธุ์ซ่าแนน	และ 
พันธุ์ซ่าแนนนม	 อย่างละ	 1	 ตัว	 เมื่อรวมกับแพะที่เลี้ยงอยู่เดิม	 ปัจจุบันทั้งสอง 
เลี้ยงแพะทั้งสิ้นจ�านวน		20	ตัว	

	 หลังเข้ารวมโครงการฯ	 ทั้งสองเริ่มมีการจดบันทึกข้อมูลของแพะทุกตัว 
เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเลี้ยงดูแล	 “มีวันเก่ดแพะด้วย แพะที�บ้านจะมีชื�อทุกตัว  
ตั้งชื�อตอนเก่ดเลย มีข้อมูลครบ เราทำาแบบนี้ตั้งแต่รู้จักปิดทองฯ มาสิ่อน”	 มูหามะ 
ผู้เป็นสามีบอก

*	 เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟื้้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์	 กราบบังคมทูลขอพระราชทานสมเด็จ 
	 พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี	 16	 
	 กุมภาพันธ์	 2561	 โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์จะด�าเนินการน�าแพะดังกล่าวจากโครงการพัฒนา 
	 ดอยตุงฯ	ไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะฯ	จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  29



	 ส ่วนในการเลี้ยง	 ทั้งสองไม่ได ้เลี้ยง 
แตกต่างจากประสบการณ์์เดิมมีอยู่เดิมมากนัก	 
จะดูแลเป็นพิเศษก็เฉพาะในระยะแรกท่ีเป็น 
ช่วงของการปรับตัว	 เพราะแพะที่ได้รับมอบ	มา 
จากภาคเหนือจึงอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ	และ 
อาหาร	 ต้องสร้างความคุ้นเคยด้วยภาษาที่ 
แตกต่างจากสถานที่ที่แพะเติบโตมา		

	 ซ่ารีหาบอกว่าใช้เวลาร่วม	6	 เดือน	กว่า 
แพะจะคุ ้นเคยกับเจ้าของใหม่	 ปัจจุบันเธอ 
และครอบครัว	 มีรายได้จากการเลี้ยงแพะที่ได้ 
รับพระราชทานกลุ่มนี้	ประมาณ์	5,000	-	6,000 
บาทต่อเดือน	 ทั้งเป็นรายได้ที่มาจากการขาย 
แพะและขายขี้แพะ	 โดยมีการจดบันทึก 
รายละเอียดทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายโดยสามี 
ของเธออย่างชัดเจน	

	 ตอนนี้	 ซ่ารีหาและสามีได้ขอสนับสนุน 
การก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์์เลี้ยงแพะ 
จากโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เพ่ือให้การเลี้ยง 
แพะของเธอกับสามีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่ปิดทองฯ	 ต้ังไว้ว ่า 
ต้องผ่อนจ่ายคืนทุก	ๆ	เดือน	

 “ปิดทองฯ บอกว่าจะได้มีทุนหมุนเวียน 
ให้สิ่มาช่กกลุ่มคนอื�นได้กู้ยืมไปทำาอย่างอื�นที� 
ต้องการ” ซ่ารีหาเล่า	ตอนนี้	ทุกๆ	เดือน	ซ่าลีหา 
จึงจ่ายเงินคืนให้กับกลุ่มทุกเดือน	 เดือนละ	 
100	บาท	ไม่เคยขาด	
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การพัฒนาเกิดุจัากการเปิดุใจัเรียนรู้สิ�งใหม่	ๆ

	 เลี้ยงแพะมา	30	กว่าปี	แม้จะมีความรู้และประสบการณ์์อยู่มาก	แต่กระน้ัน 
ซ่ารีหาก็ยอมรับว่า	 พอเข้าร่วมกับโครงการ	 เธอกับสามีก็ต้องเรียนรู้และฝึกท�า 
ในสิ่งใหม่	 ๆ	 ท่ีไม่เคยท�ามาก่อนในชีวิต	 หนึ่งในนั้นคือการจดบันทึก	 ท้ังบันทึก 
รายรับรายจ่ายและรายละเอียดต่าง	ๆ	ของแพะแต่ละตัว

	 จากเดิมท่ีไม่เคยมีสมุดจดบันทึก	 ไม่ทราบรายรับรายจ่ายที่แน่ชัด	 ไม่รู้ 
รายละเอียดท่ีแน่นอนของแพะแต่ละตัว	พอเข้าร่วมโครงการฯ	 สิ่งเหล่านี้สามีของ 
เธอต้องท�าเป็นกิจวัตร

 “เมื�อก่อน ตอนมีคนมาซื้ื้อ เขาถ้ามว่าแพะอายุถ้่งไหม เราก็บอกได้เพียง 
คร่าว ๆ แต่เดี�ยวน้ีจดไว้อย่างละเอียด เวลาคนถ้ามก็เอาสิ่มุดที�จดเอาไว้มากางดู 
ก็สิ่ามารถ้ให้ละเอียดกับคนที�จะซ้ืื้อได้อย่างถี้�ถ้้วน” ซ่ารีหาบอกเล่าถึงผลประโยชน์ 
ที่ได้จากสิ่งใหม่	ๆ	ที่เธอกับสามีได้เรียนรู้

 “ที�ต้องทำาละเอียดแบบน้ี เพราะเรารู้ดีว่า แพะที�ได้มาเป็นแพะพระราชทาน  
จะทำาแบบลวก ๆ ไม่ได้ เมื�อก่อนเราอาจทำาไม่เป็นหรือไม่เห็นความสิ่ำาคัญ แต่เมื�อ 
แพะมาอยู่กับเรา เราก็ต้องฝัึกเรียนรู้”   
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	 หรืออย่างการได้เรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องสับหญ้าก็เหมือนกัน	 ซ่ารีหาเล่าว่า 
ก่อนหน้านี้	เธอไม่เคยใช้เครื่องทุ่นแรงชนิดนี้มาก่อน	แต่พอปิดทองฯ	เข้ามาสนับสนุน	
เธอก็มีโอกาสฝึกสับหญ้ากับเครื่องท่ีส�านักงานโครงการปิดทองฯ	กระทั่งตัดสินใจ 
ซ่ื้อมาใช้เอง

 “แรก ๆ เราก็ไปลองทำาที�สิ่ำานักงานปิดทองฯ แต่บางทีเจ้าหน้าที�ไม่อยู่ ก็ไม่ 
สิ่ะดวก เราเลยซื้ื้อมาใช้เอง เพราะเห็นว่าสิ่ะดวกและทำาให้ทุ ่นเวลาไปเยอะ”  
เธอเล่าอย่างภาคภูมิใจ

	 ทัง้ซ่ารหีาและสามยีนืยนัวา่	สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูป้ดิทองฯ	ไมม่อีะไรสญูเปลา่	ทกุอยา่ง
ลว้นสามารถน�ามาใช้ได้จริง “เขามาสิ่อนให้เรารูจ้กัวางแผน และลงมือทำาจร่ง สิ่ว่นตวั
เราเมื�อเราเลือกแล้วว่าจะเลี้ยงแพะ เราก็ต้องจร่งจัง”	ซ่าลีหากล่าวอย่างหนักแน่น

	 ทกุวนัน้ี		ซ่ารีหาและสามมีคีวามภาคภูมใิจเปน็อย่างมากทีมี่แพะพระราชทาน
อยู่ในครอบครอง	 ท้ังสองบอกว่า	 ก่อนหน้าไม่เคยร่วมท�างานกับหน่วยงานไหนมา 
ก่อน	 เวลาซ้ื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะมาเลี้ยง	 ออกลูกออกหลานก็เลี้ยงต่อเรื่อยมา 
ซ่ึ่งถ้าเลี้ยงอยู่แบบเก่าจะไม่มีโอกาสนี้

 “เราปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก ทุกวันน้ีเราจ่งเลี้ยงแพะที�ได้มาเป็นอย่างดี  
เป็นผลให้แพะของเราไม่ต้องโฆษณาอะไรเลย เวลามีคนมาซ้ืื้อมาดู ก็จะดูออกว่า 
เป็นแพะเลี้ยงดี ไม่ได้เป็นแพะที�เลี้ยงแบบปล่อยท่้งปล่อยขว้าง”	 ซ่ารีหาเล่าถึงผล 
ที่เกิดขึ้นจากการดูแลแพะพระราชทานอันภาคภูมิใจ
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อนาคตที�วาดุหวัง

 “ตั้งแต่ปิดทองฯ เข ้ามาสิ่่งเสิ่ร่มให้มีการรวมกลุ ่ม อะไรก็ง ่ายข่้น ได้ 
แลกเปลี�ยนกันเรื�องเทคน่คการเลี้ยงดู มีช่องทางการขายก็จะบอกกัน” 

	 ปัญหาหลักท่ีประสบอยู่ตอนน้ีคือ	 จ�านวนแพะที่เลี้ยงกันอยู่ในกลุ ่มไม่ 
พอขาย	 เพราะยังมีความต้องการของตลาดรองรับอีกมาก	 ในอนาคตเธอจึงอยากมี 
ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการขยายพันธุ์แพะให้เพ่ิมขึ้นได้มากกว่านี้	 เพ่ือจะได ้
ท�าการผลิตแพะให้เพียงพอต่อตลาด	

	 เธอหวังว่า	 เมื่อท�าเช่นนี้ได้	 ขั้นตอนต่อไปคือการยกระดับการเลี้ยงแพะให้ 
เป็นระบบฟื้าร์มที่มีคุณ์ภาพทัดเทียมกับฟื้าร์มใหญ่	ๆ	ที่เคยเห็นในโทรทัศน์	 	ซ่าลีนา 
เชื่อมั่นว่าหากค่อย	ๆ	เรียนรู้และไม่ยอมแพ้	ความหวังของเธอจะเกิดขึ้นได้สักวัน

ซารีหา		หาแวบือซา  อาย่ 50 ปีิ 

หมู่ื่ 2 บ้านส่ืเหร่า ต้ำาบลัท่ี่านำ�า อำาเภอปิานาเระ จัังหวัดปัิต้ต้าน่
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นิตย� ไกริ่แก้ว 

เลี�ยงไก่บ้าน

“เมื�อก่อนนั�นว่าง	ไม่ทำาอะไร	อยู่บ้านเฉย	ๆ	

ตอนนี�ภูมิใจัตัวเอง	เพราะทำาไดุ้หลากหลาย”
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วันที�นิตยากลับบ้าน

	 นิตยา	 ไกรแก้ว	 หรือพ่ีนิด	 ประกอบอาชีพหลักท�าสวนยางที่บ้านละโพะ	 
จังหวัดปัตตานี	 ก่อนหน้าน้ี	 เธอและสามีท�าสวนยางอยู่ต่างพ้ืนที่	 จนเกิดเหตุการณ์์ 
ไม่สงบในพ้ืนที่โดยรอบ	ประจวบเหมาะกับความต้องการที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่ที ่
แก่ลง	 เธอกับสามีจึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน	 โดยอาศัยสวนสวนยางท่ีมีอยู่เดิมกับ 
การเลี้ยงวัวเป็นอาชีพในการหล่อเลี้ยงชีวิต

	 หลังกลับมาอยู่บ้านได้สักพัก	 ก็มีโครงการ	 9101	 เข้ามาส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษในชุมชน	 โดยใช้พ้ืนท่ีว่างท่ีเคยเป็นโรงเรียนเก่าใช้เป็นพ้ืนท่ีปลูกผัก	 
มีสมาชิกทั้งสิ้น	 22	 คน	 แบ่งพ้ืนที่กันปลูกผักไว้บริโภคเอง	 หากมีเหลือก็จ�าหน่าย	 
พ่ีนิดคือหน่ึงในสมาชิกของโครงการฯ	 ซ่ึ่งต่อมาท�าให้เธอมีโอกาสได้ร่วมงานกับ
โครงการปิดทองหลังพระฯ

 
เลือกทั�งปลูกผ่ักและเลี�ยงไก่

	 ปี	2560	โครงการฯ	ของปิดทองเข้ามาในชุมชน	พี่นิดเล่าให้ฟื้ังว่า	ก่อนหน้านี้
ก็เคยได้ยินชื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ	จากสื่อโทรทัศน์มาบ้างเหมือนกัน	แต่ที่เกิน
คาดคดิกค็อื	ไม่นกึวา่วนัหน่ึงมลูนธิฯิ	ท่ีเคยไดย้นิชือ่มานัน้	จะเขา้มาในหมูบ่า้นของเธอ	

	 “เพราะก่อนหน้านี้	น้องเด่นร่วมงานกับปิดทองฯ	เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
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		 “น้องเด่น	 เป็นคนที่ชวนให้ 
พ่ีนดิเขา้รว่มกบัโครงการฯ	วนัแรกมา 
เจอกันที�พ้ืนที� น้องเด่นบอกว่าเป็น 
ตัวแทนปิดทองหลังพระฯ เข้ามาสิ่่งเสิ่ร่มชาวบ้าน ปลูกผักเลี้ยงสิ่ัตว์ เข้ามาให้ความรู้ 
ตอนนั้นเราก็อยากร่วมเลย เพราะชอบปลูกผักอยู่แล้ว” 

	 กิจกรรมแรกที่พ่ีนิดร่วมงานกับโครงการฯ	 คือการเล้ียงไก่บ้านและต่อยอด 
ปลูกผักในแปลงโครงการ	9101	ที่มีอยู่เดิม	

 “ปิดทองฯ เขาให้ชาวบ้านเลือกว่าจะปลูกผักหรือเล้ียงไก่ เรามีประสิ่บการณ์ 
ปลูกผัก แต่ไม่เคยเล้ียงไก่มาก่อน แต่ชอบท้ังสิ่องอย่างและอยากลองดู ก็เลยทำา 
อย่างพร้อมกัน เราว่าคงไม่เหลือบ่ากว่าแรงมากนัก เวลาว่างก็ยังมี รอบ ๆ บ้านก็ 
เป็นสิ่วนยาง มีพื้นที�เลี้ยงไก่ได้”	เธอบอก	

เมื�อเลือกแล้วก็ต้องเรียนรู้

	 พ่ีนิด	 เริ่มต้นเล้ียงไก่โดยการรับพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุไก่มาจากปิดทองฯ	 เป็นไก่ 
ตัวผู้	 2	 ตัวและตัวเมีย	 13	ตัว	 เธอเลือกพันธ์ุไก่บ้านพ้ืนเมือง	 เพราะคิดว่าเลี้ยงง่าย	
สามารถปล่อยเลี้ยงในพ้ืนท่ีข้างบ้าน	 ให้หากินเองได้	 ตอนนั้นพ่ีนิดคิดแค่ต้องการ 
เลี้ยงไก่ไว้เก็บไข่และมีไก่ไว้กินโดยไม่ต้องซ่ื้อ	 ไม่นึกว่ามันจะสามารถท�ารายได้เสริม
ให้เธอได้ในปัจจุบัน	

	 ทกุวันนีพ่ี้นดิเลีย้งไกด้่วยอาหารส�าเรจ็รปูทีม่ขีายตามรา้นเกษตร	โดยใหอ้าหาร
ลูกไก่แยกประเภทกับไก่โต	 สลับกันกับอาหารท่ีผสมขึ้นเองจากวัตถุดิบที่หาได้ใน
หมูบ่า้นเพ่ือลดตน้ทนุ	โดยเจา้หนา้ทีป่ดิทองฯ	แนะน�าใหเ้ธอน�าหยวกกลว้ยสบัละเอยีด
ผสมกับร�าข้าวให้ไก่กิน	ซ่ึ่งไก่โตสมบูรณ์์ไม่ต่างจากการเลี้ยงด้วยอาหารส�าเร็จรูป	
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	 ในยามเมื่อไก่เกิดโรค	 เช่น	 โรคหวัด	
และโรคขี้ขาว	 เธอจะใช้ฟ้ื้าทะลายโจรมา 
ต�าให้ละเอียด	 ละลายในน�้าให้ไก่กิน	 ซ่ึ่ง 
ความรู้เหล่าน้ีได้จากหนังสือที่เจ้าหน้าท่ี 
น�ามาให้	จากยทูปูท่ีเธอลงมอืศึกษาคน้ควา้
ด้วยตัวเอง	 และจากปศุสัตว์ที่ปิดทองฯ
ประสานงานมาให้ความรู้อยู่เรื่อย	ๆ		

เอาใจัใส่แม้เพียงอาชีพเสร่ม

	 หลังเลี้ยงไก่มาสองปีกว่า	 ปัจจุบันพ่ีนิดมีไก่เหลือจากการขาย	 50	 กว่าตัว 
มีไก่ตายไปบ้าง	 ทุก	 ๆ	 ครั้งที่ไก่ตาย	 พ่ีนิดจะส�ารวจตรวจตราเป็นอย่างดีว่าตาย 
เพราะโรคหรือไม่	 ถ้าตายเพราะโรค	 เธอจะรีบปรึกษาหารือกับปิดทองเพ่ือหาวิธี 
ป้องกันการแพร่ระบาดไปยังตัวอื่น	ๆ	

	 ส่วนไก่ที่ขายไปนั้น	พี่นิดบอกว่าถ้าจะให้ได้ราคาดีต้องเลี้ยงให้โตเต็มที่จริง	ๆ 
ซ่ึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ์	3	 -	 4	 เดือน	ที่ผ่านมาไก่ของเธอมักจะขายให้กับชาวบ้าน
จากหมู่บ้านข้างเคียง	 ไม่เหมือนของเพ่ือนสมาชิกบางคนที่ขายให้ปิดทองหรือแหล่ง 
รับซ่ื้อที่รับครั้งละมาก	ๆ	
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 “ของเราเลี้ยงแบบเล็ก ๆ ใช้เวลาว่างจากงานอื�น ๆ มาทำา ไม่เหมือนของคน 
อื�น ๆ ที�เลี้ยงเป็นอาชีพหลักเป็นร้อย ๆ ตัว มีตู้ฟัักไข่และอุปกรณ์อื�น ๆ พร้อมสิ่รรพ 
ขายออกทีหน่�งก็หลายสิ่่บตัว ทำาให้มีรายได้ชัดเจน แต่ของเราขายไป 10 ตัว ก่โลกรัม
ละ 70 บาท ได้เง่นประมาณ 1,000 กว่าบาท”	เธอบอก		

ข้อดุีของการรวมกลุ่ม

	 กลุ่มเลี้ยงไก่ในบ้านละโพะมีสมาชิกทั้งหมด	 13	คน	สมาชิกทุกคนจะได้รับ 
การสนบัสนนุจากปดิทองฯ	ด้านวัสดุ	อุปกรณ์์ทุกอยา่งในการท�าโรงเรือน	โดยมีเง่ือนไข
ให้สมาชิกผ่อนคืนเงินเข้ากลุ่ม	พี่นิดมีหน้าที่เก็บเงินดังกล่าวเข้ากลุ่มทุก	ๆ	เดือน		

 “ตอนน้ีกลุ่มมีทุนสิ่ำารองที�ได้จากปิดทองฯ เราให้สิ่มาช่กกู้ยืมสิ่ร้างโรงเรือน  
แล้วก็ผ่อนสิ่่งคืนกลุ่ม ไม่มีดอกเบี้ย ทะยอยสิ่่ง 500 บาทต่อเดือนบ้าง 300 บาทบ้าง 
ตามศักยภาพที�จะจ่ายได้ แต่ต้องไม่ตำ�ากว่า 100 บาท” 

	 พี่นิดยังบอกอีกว่า	 การเลี้ยงเป็นกลุ่มมีข้อดีมาก	 ๆ	ตรงที่สามารถรวมกันขาย 
โดยมีอ�านาจต่อรองกับพ่อค้าไม่ให้กดราคาได้	 แม้วันน้ีตัวพ่ีนิดยังไม่เคยขายผ่าน 
กลุ่มเพราะไก่ยังมีน้อยเกินไป	แต่ในอนาคต	 เมื่อมีเงินลงทุนอีกหน่อยก็จะขยับขยาย 
โรงเรือนจนสามารถเลี้ยงไก่ได้เพ่ิมขึ้น	 เธอก็จะเอามารวมกับเพ่ือนสมาชิกอย่าง 
แน่นอน		

สองปีแห่งการเปลี�ยนแปลง

	 สิ่ ง ท่ี เปลี่ยนแปลงมากที่ สุด 
หลังจากที่พ่ีนิดเข้าร่วมโครงการฯ	 คือ 
ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน	จาก 
ที่ไม่เคยเลี้ยงไก่มาก่อน	 และคิดว่า
จะง่าย	 แต่พอได้ลงมือท�าจริงก็มีราย
ละเอียดที่ต้องเรียนรู้มากมาย	 อีกสิ่ง
หน่ึงที่ เกิดข้ึนในตัวพ่ีนิดก็คือ	 เธอมี
ความสุขและความภาคภูมิใจ		
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 “มันก็เป็นความสิุ่ขอีกแบบหน่�ง ความสิุ่ขที�เห็นมันค่อย ๆ เต่บโตข่้นตามการ
ลงทุนลงแรงของเรา เห็นไก่เต่บโตสิ่มบูรณ์ทีไรก็จะภาคภูม่ใจว่าเราก็สิ่ามารถ้ทำาได้”

	 เธอยังบอกอกีวา่	หากไมไ่ดม้าท�างานกบัปดิทองฯ	คงไม่รู้วา่ในแตล่ะวนัตวัเอง 
ใช้เวลาคุ้มค่าแค่ไหน	 “แต่ก่อนพอกรีดยางเสิ่ร็จ ก็ไม่ได้ทำาอะไร เอ้อระเหยจนหมด
วัน แต่พอมาทำากับปิดทองฯ เราใช้เวลาคุ้มค่าข่้น เพราะมีเรื�องต้องรับผ่ดชอบมากข่้น 
ถ้่งเวลาเราก็ต้องรดนำ้าผัก ถ้่งเวลาเราก็ต้องดูแลไก่ ให้อาหารไก่” 

อนาคตที�วาดุหวัง

	 ทุกวันนี้	 แม้พ่ีนิดก�าลังหลงไหลได้ปลื้มและมีความสุขกับการเลี้ยงไก่	 แต่ก็ 
ไม่เคยคิดจะท้ิงอาชีพเกษตรอ่ืน	 ๆ	 ท่ีท�าอยู่	 เธอคาดหวังไว้ว่า	 ในอนาคตอยากจะ 
เลี้ยงไก่ให้เป็นระบบ	 มีโรงเรือนแยกไก่เป็นรุ่น	 ๆ	 เพราะนอกจากจะได้ให้น�้า	 
ให้อาหาร	สอดคล้องกับช่วงอายุไก่แล้ว	 จะเป็นการแก้ปัญหาไก่เล็ก	ๆ	 ถูกจิกตีจาก 
ไก่พ่อพันธุ์ด้วย

 “ตอนน้ีเรากำาลังอยู่ในช่วงเร่�มต้น จะขยับขยายอะไรก็คงต้องใช้เวลาและ 
เง่นทุนที�พร้อม พร้อมเมื�อไหร่ เราทำาแน่ เพราะประสิ่บการณ์ที�ผ่านมาบอกเราว่า  
การปลูกผักและเลี้ยงไก่นั้นเราสิ่ามารถ้ทำาได้ ถ้้าจะทำาให้เป็นระบบกว่าเป็นอยู่ก็ไม่ 
น่าเก่นความสิ่ามารถ้ แต่ต้องค่อย ๆ ทำา ไม่ใช่บุกทำาทีเดียว การค่อย ๆ ทำาอย่างที� 
เป็นมา มันเสิ่ี�ยงน้อย ขายไม่ได้เราก็สิ่ามารถ้นำาผล่ตผลมาก่นมาใช้เองได้  อย่างช่วง 
ว่กฤต่โคว่ดที�ผ่านมา ก็เพราะเราปลูกผัก เรามีไข่ มีไก่ของเราเองนี�แหละ ที�ทำาให ้
เราไม่ค่อยเดือดร้อนเหมือนคนอื�น”	พี่นิดทิ้งท้าย

นางนิตยา	ไกรแก้ว   อาย่ 46 ปิี 

หมู่ื่ 3 บ้านลัะโพื้ะ ต้ำาบลัป่ิาไร่ อำาเภอแม่ื่ลัาน จัังหวัดปัิต้ต้าน่ 
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น�ยน้อย เขียวจันทริ่์ 

ผู้่จััดุการโรงสีชุมชนบ้านละโพะ
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	“ปิดุทองฯ	สอนการเดุินให้ถึงเป้าหมาย	ผ่่านการเรียนรู้ 

ไม่ว่าจัุดุไหนเราต้องพยายามดุู	และทำาความเข้าใจั	แล้วเราก็จัะไปไดุ้”

ช่างประจัำาหมู่บ้าน

	 ลุงน้อยเกิดและโตที่บ้านละโพะ	 ประกอบอาชีพท�านาและท�าสวนยาง 
ซ่ึง่เปน็อาชพีทีส่บืทอดกนัมาต้ังแตส่มยับรรพบรุษุ		เขาสนใจดา้นการชา่งมาตัง้แต่
ช่วงวัยรุ่น	 อายุช่วง	 15-16	ปี	 เริ่มรับจ้างซ่่อมสิ่งของและเครื่องใช้เล็ก	 ๆ	 น้อย	ๆ 
ในหมู่บ้าน	 เพื่อเป็นรายได้เสริมให้ตัวเอง	และเพื่อช่วยเหลือคนอื่น	ๆ	ในหมู่บ้าน 
ในยามจ�าเป็น	

	 ในวัยอายุ	 20	 	ลุงน้อยเคยไปท�างานที่โรงสีที่จังหวัดตรัง	 “ตอนนั้นเถ้่าแก่ 
โรงสิ่ีมาขายเครื�องสิ่ีข้าวที�หมู่บ้านเรา พบกับลุง ก็ชวนลุงไปทำางานด้วย ลุง 
ทำางานอยู่ที�นั�น 2-3 ปี เลยมีความรู้เรื�องโรงสิ่ีอยู่บ้าง” 

	 เมื่อกลับมาอยู่บ้าน	แต่งงานมีครอบครัว	 ลุงน้อยก็ยังยึดอาชีพท�านาและ
ท�าสวนยางเปน็อาชพีหลกัอยู่เหมอืนเดมิ	จนกระทัง่โครงการปดิทองหลงัพระฯ	เข้า
มาในหมู่บ้าน	 เจ้าหน้าที่โครงการฯ	ติดต่อลุงให้ช่วยต่อน�้าประปา	และมีงานช่าง 
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อีกสารพัดอย่างให้ลุงน้อยช่วยอยู่เรื่อย	 ในเวลาต่อมา	 ลุงก็เลยคุ้นเคยกับโครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ	มากขึ้นตามล�าดับ

	 ย่ิงเมื่อได้รับความไว้วางใจให้ก่อสร้างอาคารโรงสีของกลุ่มนาข้าวชุมชนที่
โครงการปิดทองหลงัพระฯ	ใหก้ารสนับสนนุ	ลุงนอ้ยกย่ิ็งมคีวามสมัพนัธก์บัโครงการฯ 
แนบแน่นมากย่ิงขึ้น	 ด้วยความขยันขันแข็งเป็นทุนเดิม	 มีประสบการณ์์ด้านช่างมา 
ยาวนาน	ประกอบกบัความรูส้กึยินดีทีเ่ห็นโครงการฯ	เขา้มาพัฒนาหมูบ่า้นอยา่งจรงิใจ	
และมีแผนงานโครงการฯ	 ระยะยาว	 ทุกวันนี้ลุงน้อยจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจท�างาน 
ร่วมกับปิดทองฯ	เต็มที่	

 “ตอนแรกลุงก็ตั้งข้อสิ่งสิ่ัยบ้างว่าเขาจะมาช่วยจร่งจังแค่ไหน แต่พอได้สิ่ัมผัสิ่
ด้วยตัวเอง ก็ทำาให้เข้าใจว่าปิดทองฯ ไม่ได้เข้ามาอย่างฉีาบฉีวย ลุงก็เลยสิ่นุกที�จะ 
ร่วมงานด้วย”	ลุงน้อยเล่า			

ผู่้จััดุการโรงสีขนาดุเล็ก

	 ปัจจุบันลุงน้อยเป็นผู้ดูแลโรงสีของกลุ่ม	 คอยสีข้าวและนวดข้าวให้สมาชิก 
เป็นผู้เก็บและจดบันทึกค่าบริการ	 รวมถึงคอยตรวจ	 เช็ค	 ซ่่อม	 ดูแลเปิดปิดโรงสี	 
และดูแลความเรียบร้อยทุกอย่าง	 ลุงน้อยบอกว่าในแต่ละวัน	 ตนใช้เวลาส่วนใหญ่ 
อยู่ท่ีโรงสี “มาที�นี� 6 โมงเช้ากลับ 5 โมงเย็น มาทุกวันไม่หยุด มารอให้เจ้าของ 
ข้าวสิ่ารเขามาเอาข้าวไป เวลาลุงป่วยต้องไปหาหมอหรือไปธุระในเมืองก็จะมาดู 
ก่อนว่ามีข้าวไหม”	ลุงบอก

	 สมาชิกกลุ่มโรงสีมีทั้งหมด	25	คน	 จากกลุ่มนาข้าวที่มีทั้งหมด	50	คน	แต ่
การมาใช้บริการที่โรงสีไม่ได้จ�ากัดคนที่เป็นสมาชิกเท่าน้ัน	คนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 
ก็สามารถมาใช้บริการได้	 หรือบางคนอาจเห็นว่าสีท่ีน่ีช้า	 โรงสีมีขนาดเล็ก	 ต้อง 
รอคิวกันนาน	มีแค่ลุงน้อยดูแลคนเดียว	 จะน�าข้าวไปสีนอกชุมชนก็ไม่เป็นไร	 ข้ึน 
อยู่กับความสะดวกของแต่ละคน	

	 ลุงน้อยบอกว่า	เมื่อก่อนในหมู่บ้านเคยมีโรงสีขนาดใหญ่	แต่พอคนท�านาน้อย
ลงเจ้าของท�าแล้วไม่คุ้ม	 จึงปิดกิจการ	 ชาวบ้านต้องน�าข้าวไปสีอีกหมู่บ้าน	กระทั่ง
โครงการปิดทองหลังพระฯ	เข้ามาสนับสนุน	หมู่บ้านจึงมีโรงสีเกิดขึ้นอีกครั้ง	แม้จะมี
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ขนาดเล็ก	การบริการอาจไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับโรงสีขนาดใหญ่	แต่ลุงน้อยเห็นว่า	
เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับชาวบ้านที่ไม่มีรถยนต์หรือไม่ต้องการสีข้าวทีละมาก	ๆ	ได้ใช้
บริการ	แม้กระทั่งในยามเกิดเหตุการณ์์ไม่สงบ	หรือมีเหตุอันใดที่ไม่อยากสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านและข้างนอก	โรงสีของกลุ่มก็จะเป็นทางเลือกให้กับเขาได้	

 “บางคนชอบที�มีเครื�องสิ่ีข้าวอยู่ในชุมชน เพราะสิ่ีแต่ละครั้งไม่เยอะ แค่ 
พอก่นสิ่่บห้าวันหรือเดือนหน่�ง จ่งไม่ต้องออกไปสิ่ีข้างนอก เวลาเอาข้าวมาสิ่ีที�นี�  
ก็แค่บรรทุกรถ้มอเตอร์ไซื้ค์หรือขนใสิ่่รถ้พ่วงข้างกันมาก็ได้ แต่ถ้้าไปที�อื�น ต้องใช ้
รถ้ยนต์” ลุงน้อยให้รายละเอียด

 
การกลับมาของท้องทุ่งสีทอง

	 ปัจจุบนัโรงสดี�าเนนิการมาสูปี่ทีส่อง	และมจี�านวนผู้มาใช้บริการมากกว่าปีแรก	
ลุงน้อยคาดว่าในปีถัดไปสมาชิกก็จะมาใช้บริการมากขึ้นอีก	

 “โรงสิ่ีจะไปรอดหรือไม่รอดข่้นอยู่กับสิ่มาช่ก”	ลุงน้อยเชื่อมั่นเช่นนี้	

	 ปีน้ีมีคนกลับมาท�านาเพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อนหน้า	 นอกจากเพราะพ้ืนที่นาได้รับ 
การพัฒนาระบบชลประทานให้ดีแล้ว	ราคายางพาราก�าลังอยู่ในช่วงตกต�่า	ชาวบ้าน
ที่เคยทิ้งการท�านาไปท�าสวนยางหันกลับมาสู่ท้องทุ่งอีกครั้ง		

 “สิ่ว่นหน่�งเพราะโครงการปิดทองหลงัพระฯ มาพัฒนาคลองไส้ิ่ไกท่ี�เคยแห้งขอด
ให้กลับมีนำ้า นาที�เคยร้างก็เลยถู้กนำากลับมาฟั้�นฟัูอีกครั้ง”	ลุงน้อยบอก

ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  43



	 นอกจากนี	้ชาวบา้นเริม่นยิมปลกูขา้วกนิเองกนัมากข้ึน	เพราะอยากหลกีเลีย่ง 
สารเคมีที่มากับข้าวสารที่ซ่ื้อจากร้าน	 ชาวบ้านจ�านวนมากรู้ถึงพิษภัยของมันที่มี 
ต่อสุขภาพเป็นอย่างดี	 แม้แต่ลุงน้อยซ่ึ่งอายุ	 65	 ปี	 เข้าไปแล้ว	 ยังเข้าใจเรื่องนี้		 
“อย่างลุงเองก็ไม่อยากซื้ื้อข้าวสิ่ารก่น มันไม่ปลอดภัย ข้าวสิ่ารซ้ืื้อกับข้าวสิ่ารที�เรา 
ปลูกก่นเองจะแตกต่างกัน ดูไม่ยาก ของที�เราทำาเอง เก็บไว้นาน ๆ ไม่ได้ มันจะข่้นรา  
แต่ของที�ซื้ื้อ เก็บไว้สิ่ี�ห้าเดือน รายังไม่ข่้นเลย เพราะมันใช้แต่สิ่ารเคมี”

อุปสรรคระหว่างทาง

	 เนื่องจากโรงสีข้าวเป็นโรงสีขนาดเล็ก	 ต้องใช้แรงคนในการกรอกเทข้าวลงสี 
ได้ทีละน้อย	 ท�าให้สีข้าวได้ช้า	 จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนบางส่วนในหมู่บ้านยัง 
ไม่เข้ามาใช้บริการ	

 “ข้าวที�ยังไม่ได้นวด 2 กระสิ่อบ ต้องใช้เวลา 5 - 6 ชั�วโมง กว่าจะสีิ่เสิ่ร็จ”  
ลุงน้อยยกตัวอย่าง

	 นอกจากสีข้าวได้ช้าแล้ว	 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ 
เพราะหากท�างานหนักเกินไป	เครื่องจะรวน	อะไหล่อาจเสียหายเอาง่าย	ๆ	ตั้งแต่เปิด 
กิจการมา	เครื่องเคยเสียจนต้องหยุดกิจการชั่วคราว	3	ครั้ง	ครั้งที่หนักไม่มาก	ลุงน้อย
จะใช้ความรูท้ีมี่อยู่ซ่อ่มจนกลบัมาใช้งานได้	แตค่รัง้หนัก	ๆ 	ตอ้งหาซ่ือ้อะไหล่มาเปลีย่น	

	 ลงุนอ้ยบอกวา่	“อะไหลม่นัมอีายุและกำาลงัในการรบังานของมนั ตอ่ไปถ้้ามคีน
มาสีิ่มากข่น้ อาจตอ้งทบทวนเรื�องขนาดเครื�องสิ่ขีา้วใหม ่และตอ่ไปถ้้ามคีนมาชว่ยอกี
สิ่ักคนก็ยังดี มาช่วยเรื�องการสิ่ี หรือคอยเทข้าวลงเครื�อง”  

การเรียนรู้ไม่เคยจับสิ�น

	 แม้ลุงน้อยจะมีประสบการณ์์การเป็น 
สารพัดช่างมายาวนาน	 แต่ลุงน้อยก็บอกว่า 
โลกของงานด้านนี้ยังมีสิ่งที่ท�าไม่เป็นอีกเยอะ	 
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและต้องเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	ทุกวัน	
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	 ลุงน้อยบอกว่ายังจ�าวันเวลาที่มาร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ใน 
ชว่งแรก	ๆ 	ได	้ตอนนัน้โครงการฯ	จะท�าโต๊ะเอาไว้ปลกูผักยกระดับจากพ้ืนดิน	ลุงได้ยนิ
ครั้งแรก	ก็ยังคิดไม่ออกว่าเขาท�าอย่างไร	แต่พอได้เรียนรู้	ได้ลงมือท�า	ก็สามารถท�าได้	

 “ตอนที�ช่วยปิดทองฯ ทำาโต๊ะปลูกผัก ลุงก็น่กไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะ
เป็นอย่างไร แต่พอปิดทองฯ มาทำาให้ดู ลุงก็เรียนรู้จากตรงน้ันจนสิ่ามารถ้ทำาได้”  
ลุงน้อยอธิบายถึงสิ่งใหม่	ๆ	ที่ได้เรียนรู้

ความภาคภูมิใจัของนายช่าง

	 ตั้งแต่ได้ร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ความภูมิใจท่ีสุดของลุงน้อย 
คือ	 การได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาหมู่บ้านของตัวเอง	 ลุงน้อยบอกว่า	 การท่ีได้ 
ตื่นขึ้นมาแล้วได้คิด	ได้วางแผนว่าจะท�าอะไรในแต่ละวัน	แล้วท�าตามแผนการนั้น	ๆ	 
ท�าให้ลุงรู้สึกตัวเองมีคุณ์ค่า	

 “วันหน่�ง ๆ ถ้้าไม่ทำาอะไร อยู่ไม่ได้ บางครั้งลุงไม่สิ่บายใจ พอได้ทำางานมัน 
เพล่นจนลืมไปเลย แต่ถ้้าไม่ทำางาน สิ่่�งที�ไม่สิ่บายใจนั้น ๆ ก็จะวนอยู่ในความค่ด 
ของเรา จนอาจก่อให้เก่ดปัญหาหนักข่้นไปอีก” 

อนาคตที�วาดุหวัง

	 ในอนาคต	ลงุนอ้ยคาดหวงัใหก้จิการโรงสขีองกลุม่เตบิโตขึน้	ทัง้เตบิโตในเรือ่ง 
โรงเรือน	 เครื่องจักร	 และปริมาณ์คนเข้ามาใช้บริการ	 ลุงบอกว่า “ทุุกวัันน้�ได้้เห็็น 
คนกลัับมาทุำานามากขึ้้�นก็ม้ควัามสุุขึ้ระดั้บห็น้�งแลั้วั ห็ากโรงสุ้จะม้สุ่วันในการ 
ทุำาห็น้าทุ้�ช่่วัยให็้ช่าวันาบ้านลัะโพะสุามารถพ้�งตนเองได้้อ้กทุางห็น้�ง ลัุงก็จะ 
ถือวั่าสุ่�งทุ้�ได้้ทุำากันมาประสุบควัามสุำาเร็จ ทัุ�งในสุ่วันขึ้องลุังเองทุ้�เป็นผู้้้ด้้แลั 
แลัะสุำาเร็จทุั�งในแง่ขึ้องการด้ำาเน่นโครงการปิด้ทุองห็ลัังพระฯ” 

นายน้อย	เขียวจัันทร์	  อาย่ 65 ปิี 

บ้านลัะโพื้ะ ต้ำาบลัแม่ื่ลัาน จัังหวัดปัิต้ต้าน่  
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ปวณี เขียวจันทริ่์

สู่ความฝันการเลี�ยงไก่ไข่อินทรีย์
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“ความสุขของเราตอนนี�	คือเราไดุ้อยู่บ้าน	

พ่อแม่ก็มีความสุข	คิดุว่าเราโชคดุีที�

เรากลับมาอยู่จัุดุนี�เร็วกว่าคนอื�น	

ถ้าวันนั�นเราไม่ไดุ้ตัดุสินใจักลับมาอยู่บ้าน	

ก็ไม่รู้เมื�อไหร่ที�จัะไดุ้กลับมา”	

 

จัากเลขาฯ	สู่บัณีทิตอาสา

	 ปวณ์ี	 หรือ	 ติ�ก	 เรียนจบปริญญาตรีบริหารจัดการท่ัวไป	 จากมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เมื่อเรียนจบได้ท�างานเป็นเลขานุการอยู่อ�าเภอหาดใหญ่	 
แม่ของเธออยากให้กลับบ้านแต่ตนเองยังตัดใจจากชีวิตอิสระในเมืองไม่ได้	 
ติ�กท�างานเลขาฯ	 จนครบ	 5	 ปี	 ก็เริ่มอ่ิมตัวในวันหนึ่งแม่ของเธอก็ได้ขอให้มา 
ช่วยงานเอกสารและประสานงานหน่วยงานราชการให้กับผู้ใหญ่บ้านซ่ึ่งมีศักดิ� 
เป็นลุง	เธอจึงตัดสินใจกลับบ้านเพื่อท�าตามความต้องการของแม่

	 เมื่อต้องกลับมาอยู่บ้าน	 มาช่วยงานลุง	 ภายใต้โครงการบัณ์ฑ์ิตอาสา	 เธอ 
บอกว่า	 เป็นชีวิตที่ต้องปรับตัว	 เนื่องจากรายได้ที่หายไปกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับค่า 
ตอบแทนที่เคยได้	ในตอนนั้นเธอจึงตั้งใจจะมาช่วยแค่	2	ปี	แล้วจะหางานท�าใหม่		

 “พอเราอยู่บ้านแล้วว่ถี้ชีว่ตเราเปลี�ยน จากที�โน้นเราทำางานเสิ่ร็จเราเที�ยว  
พอกลับมาอยู่บ้านคนรอบข้างพ่อแม่ เขาโอเคมีความสิุ่ข เราก็ได้อยู่ใกล้ ๆ พี�น้อง 
ในด้านสิ่ังคมช่วยลุงทำางานด้วย เง่นที�ได้มาเง่นเดือนแค่นี้แต่เราอยู่ได้ในพ้ืนที� ค่าใช้ 
จ่ายต่าง ๆ มันไม่เยอะเหมือนอยู่ข้างนอก” ติ�กบอก

เลี�ยงไก่ครั�งแรกในชีวิต

	 ในปี	 2559	 หมู่บ้านละโพะของเธอได้รับการสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงไข่ไก่	 
ภายใต้โครงการต�าบลละ	 5	 ล้าน	 จากทางอ�าเภอ	 เธอจึงเข้าร่วมรับการสนับสนุน 
ครั้งนี้ด้วยหวังว่าจะได้สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองหลังเลิกงาน	
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	 ติ�กได้รับไก่มา	10			ตัว	เป็นการเริ่มเลี้ยงไก่ไข่ครั้งแรกในชีวิต	เลี้ยงด้วยอาหาร 
ส�าเร็จรูป	ลองผิดลองถูกเรื่อยมา	 เมื่อจะเก็บไข่ขาย	ต้องรอสะสมอยู่หลายวันกว่าจะ 
ครบได้ไข่	 1	 แผงเพ่ือส่งขาย	 ส่วนใหญ่จึงเก็บไข่ไว้บริโภคอย่างเดียวเธอบอกว่า	 
“ทานไขจนเบื�อ เช้ามาก็แค่ตักอาหารให้ เขาให้แต่ไก่มา ว่ธีการเล้ียงเราต้องหาเอง  
เร่�มเลี้ยงไปสิ่ักระยะก็ซื้ื้อไก่เพ่�มมาอีก 20 ตัว เป็น 30 ตัว ก็ให้อาหารตามปกต่”  

	 จากความรู้เดิมของเธอคิดว่า	 เลี้ยงไก่ไข่ต้องเลี้ยงกับอาหารส�าเร็จรูปอย่าง 
เดียวถึงจะได้ผล	 ไม่ยุ่งยาก	 แค่ตักมาเทให้ก็จบแค่	 10	 นาทีก็เสร็จแล้ว	 แต่แล้ว 
ความคิดของเธอก็ต้องเปลี่ยนไป

เหตุเกิดุจัากความบังเอิญ	

	 ในปี	 2560	 โครงการปิดทองหลังพระฯ	 ได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการ 
ปลูกผัก	 และปศุสัตว์	 สถานท่ีประชุมในหมู่บ้านติดกันกับที่ส�านักงานบัณ์ฑิ์ตอาสา 
ที่เธอท�างานอยู่		จึงแวะเวียนไปร่วมรับฟื้ังด้วยไม่ได้ตั้งใจ	เนื้อหาในที่ประชุมที่สะดุด
ใจเธอ	คือ	การเลี้ยงไก่โดยให้อาหารลดต้นทุน	แม้ในใจลึก	ๆ 	ยังคลางแคลงใจอยู่บ้าง	
แต่ก็สนใจอยากลองท�าดู	

 “พอฟัังแล้วค่ดว่ามันเสีิ่ยเวลา เขาบอกว่าอาหารลดต้นทุนในสูิ่ตรนี้ หยวก 
กล้วยมีโปรตีนอยู่แล้วทำาให้บำารุงระบบรังไข่ของไก่ เม็ดข้าวโพดช่วยเรื�องสิ่ีของ 
ไข่แดงมันจะสิ่ดและนูน เราก็ค่ดว่า มันจะเป็นไปได้เหรอ”	เธอเล่า

	 ตกเย็นเมื่อกลับถึงบ้านจึงได้สอบถามกับพ่ีเด่น	ผู้เป็นพ่ีชายและเป็นหนึ่งใน 
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เจ้าหน้าที่ท่ีท�างานโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เธอได้รับค�าแนะน�าว่า	 ให้ทดลองท�าดู	 
แล้วท�าบัญชีรายรับรายจ่ายไว้	 	 เพ่ือจะได้เป็นการเก็บข้อมูล	 เพ่ือการยืนยันจาก
ประสบการณ์์ใกล้ตัวให้กับคนอื่นได้ด้วย  “อย่างน้อยก็ได้พ่สิู่จน์ไปด้วยและจะได้ 
ช่วยงานพี�เด่นด้วยว่าเนี�ยเราพ่สิู่จน์มาแล้ว”	เธอกล่าว

	 อาหารลดต้นทุนคือ	 หยวกกล้วยสับผสมกับร�าละเอียด	 หัวอาหาร	 ปลาย 
ข้าวต้มสุกและข้าวโพดแห้งบดละเอียด	 	 ติ�กตัดสินใจและลงมือท�าตามสูตรที่ได้มา 
เธอบอกว่าได้ผลเกินคาด	 ใน	 3	 เดือนแรก	 ไก่ของเธอไม่ป่วย	แม้จะเป็นช่วงฤดูฝน	 
“ช่วงฤดูฝันที�ผ่านมาไข่จะลดและไก่จะป่วย ต้องเสิ่ียเง่นซื้ื้อยาแก้หวัดของไก่มา 
เตรียมไว้เลย เพราะไก่จะหายใจดัง ต้องให้ยาโดยละลายนำ้าให้ไก่ก่น”	เธอบอก

	 ในขณ์ะเดียวกันติ�กก็หันมาท�าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างจริงจัง	 เธอบอกว่า	
เดือนแรก	 ได้ก�าไรกว่า	 1,000	บาท	 เนื่องจากเงินซ่ื้ออาหารส�าเร็จรูปน้ันลดลง “เมื�อ
ก่อนเราซื้ื้ออาหารไก่ 30 ตัว เราซื้ื้อ 5 กระสิ่อบ กระสิ่อบละ 450 บาท พอมาทำาสิู่ตร 
ลดต้นทุนเหลือแค่ 3 กระสิ่อบ ไข่ก็ขนาดใหญ่ข่้นทำาให้เราขายได้ราคาดีข่้น จาก 
เด่มขายแผงละ 60 - 70 บาท พอเปลี�ยนอาหารก็เป็นเป็น 80 - 90 บาท”	เธอยืนยัน	

	 เมื่อมีก�าไรติ�กก็ซ้ื่อไก่เพ่ิมครั้งละ	30	ตัว	 เรื่อยมา	จนล่าสุด	 เธอได้ซ้ื่อทีเดียว
จ�านวน	 250	 ตัว	 	 “เพราะดูแล้วเราสิ่ามารถ้ควบคุมต้นทุนอาหารได้แล้วก็เรามา 
เพ่�มเรื�องหยวกกล้วยกบัรำาให้เยอะ”	เธอเล่าด้วยความภมูิใจ			ปัจจุบนันีม้ไีก่ไข่จ�านวน	
500	ตัว	และติ�กเป็นแรงงานหลักในการดูแล “บางวันมีหลานชาย 2 คน มาช่วยให้
อาหาร โดยได้รับค่าขนมไปโรงเรียนครั้งละ 50 บาท”	เธอบอก			
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เคล็ดุลับการใช้อาหารลดุต้นทุน

	 สัดส่วนการผสมอาหารลดต้นทุน	 ใช้หยวกกล้วยสับ	 20	 กิโลกรัม	หัวอาหาร	 
3	กิโลกรัม	ร�าข้าว	5	กิโลกรัม	ปลายข้าวต้ม	2	กิโลกรัม	และข้าวโพดแห้งบดละเอียด	
1	 กิโลกรัม	 คลุกเคล้ากันแล้วน�าไปเลี้ยงไก่	 สูตรอาหารนี้เน้นให้มีโปรตีนที่ได้จาก 
ร�าข้าวผสมข้าวโพด	 เพ่ือช่วยให้ไก่ไข่ดก	แต่หากให้มากจนเกินไปไก่จะอ้วน	แล้วก็ 
จะไม่ออกไข่เช่นกัน

	 ติ�กบอกว่า	 สิ่งที่ที่ส�าคัญในการให้	 อาหารลดต้นทุนถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุดต้องดูช่วงอายุของไก่	 	 “ไก่ที�ซื้ื้อมา จะมีอายุ18 สิ่ัปดาห์ ต้องรอให้มีอายุครบ 
25 - 30 สิ่ัปดาห์ก่อน ถ่้งจะทำาได้ หากนำามาเลี้ยงด้วยอาหารลดต้นทุนเร็วเก่นไป  
ไก่จะไม่ไข่”	เธอกล่าว

	 เธอเล่าว่า	 ช่วงเวลาให้อาหารต้องให้	 3	 เวลา	 คือ	 เช้า	 บ่ายโมง	 และช่วง 
ห้าโมงเย็น	 ถ้าให้อาหารถ่ีตามน้ี	 ปริมาณ์ไข่จะเท่าเดิมทุกวัน	 ถ้าผิดเวลาวันถัดไป 
ไข่ก็จะลด	ความรู้ต่าง	 ๆ	 ได้มาจากหลายแหล่ง	 ทั้งจากโครงการปิดทองหลังพระฯ	 
และค้นคว้าเองจากอินเตอร์เนท	แล้วน�ามาทดลองปฎิิบัติเอง	เช่น	ความรู้เรื่องอาหาร
ลดต้นทุน	ปิดทองฯ	ไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องช่วงอายุที่เหมาะสมในการให้	แต่เธอก็
หาเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น	ๆ	

คิดุจัะสร้างตัวจัากการเลี�ยงไก่

 ต่�ก	 เริ่มคิดถึงการยึดเอาอาชีพเลี้ยงไก่เป็นอาชีพหลัก	สร้างความมั่นคงให้กับ
ตนเองในวันข้างหน้า	 เธอบอกว่า	การท�างานที่รอหวังพ่ึงเงินเดือนไม่มีความแน่นอน	
ในบางครั้งเมื่อถึงช่วงปิดปีงบประมาณ์รายปี	 ติ�กได้รับเงินเดือนล่าช้าไป	 3	 เดือน 
แต่พอมาเลี้ยงไก่ก็หมดกังวลเรื่องเงินเดือนลงไป “ตอนน้ีมีรายได้จากการเลี้ยง 
ไก่ 17,000 บาทต่อเดือน หักต้นทุนประมาณ 8,000 - 9,000 บาท สิ่่วนที�เหลือก็จะ 
เป็นกำาไร”		เธอบอก

	 ติ�กบอกว่า	 สิ่งท่ีเห็นได้ชัดในการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง	 จากคนท่ีไม่เคย
วางแผนการท�างาน	ด�าเนินชีวิตแบบวันต่อวัน	 เมื่อต้องมาอยู่บ้านเล้ียงไก่ควบคู่ไป 
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กับการท�างานส�านักงาน	 จ�าเป็นต้องวางแผนจะท�าอะไรก่อนหลังเพ่ือไม่ให้กระทบ 
กับงานหลัก		เธอมองเห็นตัวเองที่มีความคิดเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น		

อยากยืนบนขาของตนเอง

	 กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านละโพะ	ปัจจุบันมีจ�านวน	 13	 ราย	และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
จ�านวนข้ึน	ปัจจุบันมีตลาดหลักส่งให้กับ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต 
ปัตตานี	 ทุกวันอังคาร	 และโรงพยาบาลโคกโพธิ�	 ซ่ึ่งทั้งสองตลาดน้ีก็ส่งไข่ให้ได้ไม ่
พอกับความต้องการ	 และตลาดอื่นก็ยังมีความต้องการอีกมากขณ์ะน้ีมีสมาชิกใน 
กลุ่มจ�านวน	การรวมกลุ่ม		5	-	6	รายที่ท�าตามและเลี้ยงด้วยวิธีเดียวกัน		

	 อย่างไรก็ตามในความคิดเห็นของเธอเอง	 การจะสร้างความย่ังยืนของ 
โครงการฯ	 ให้เกิดข้ึนได้	 ต้องให้ชาวบ้านมีการตัดสินใจและบริหารจัดการให้เต็ม 
รูปแบบ	 “หน่วยงานอื�นให้งบมาชาวบ้านจะทำาแบบไหนก็ได้ แต่โครงการปิดทอง 
หลังพระฯ ให้ทำาในระบบกองทุน เง่นหมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม หากแต่ตอนนี้ เรากำาลังรอ 
ให้เก่ดความพร้อมเพื�อการบร่หารกองทุนเบ็ดเสิ่ร็จอยู่ในกลุ่มชาวบ้านเอง” เธอกล่าว

ทิศทางในอนาคต

	 แม้จะมีตลาดส่งไข่ไก่ขายที่แน่นอน	 แต่ในอนาคตติ�กอยากให้ไข่ไก่ท่ีเธอ 
และเพื่อนสมาชิกเลี้ยง	การได้รับการรับรองมาตรฐานของไข่	 เนื่องจากเป็นไก่ที่เลี้ยง
แบบปลอดสารเคมี	 หากท�าได้ส�าเร็จเธอมั่นใจว่า	คุณ์ภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจะ 
ดีขึ้น	 ความฝันสูงสุดคือ	 ภายใน	 3	 ปี	 เธอจะมุ่งไปสู่การเลี้ยงแบบอินทรีย์	 “ไข่ไก่ 
ของบ้านละโพ๊ะจะต้องมีชื�อเสิ่ียงในอำาเภอแม่ลาน คนต้องรู้จักไข่อ่นทรีย์ของเรา” 
เธอทิ้งท้าย

นางสาวปวณีี	เขียวจัันทร์		 อาย่ 35 ปีิ

บ้านลัะโพื้ะ อำาเภอแม่ื่ลัาน จัังหวัดปัิต้ต้าน่
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ฟ�ตีเม�ะ ส�เละ 

นาโยนแห่งท่านำ�า
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“หัวใจัที�สำาคัญที�สุดุของการทำานาให้สำาเร็จั 

ถ้าเราทำานา	ถึงเง่นไม่มี	แต่ข้าวสารมีอยู่เต็มบ้าน	เวลาไม่มีเง่น 

เราก็เอาข้าวไปขายสัก	2	-	3	กระสอบ	เราก็อยู่ไดุ้”

ทำานามาแต่เดุ็ก

	 ฟื้าตีเมาะ	 หรือก๊ะเมาะท์	 มีลูกทั้งหมด	 8	 คน	 	 อาชีพหลักของเธอคือท�านา	 
รับจ้างกรีดยางเป็นอาชีพเสริม	 ส่วนสามีท�างานก่อสร้าง	 ก๊ะเมาะท์เติบโตมาใน
ครอบครัวท�านา	 เริ่มท�านาตั้งแต่เด็ก	 แต่ก่อนท�านาปีละคร้ัง	 แต่สิบกว่าปีท่ีผ่านมา 
มีคลองชลประทาน	เธอและคนที่มีนาอยู่ในพื้นที่รับน�้าจึงหันมาท�านาปีละ	2	ครั้ง

	 ตั้งแต่ท�านามา	 ก๊ะเมาะท์เคยเจอประสบการณ์์ปัญหาหอยเชอร่ีระบาด 
หนักติดต่อกัน	 2	 ปี	 ท�าให้ผลผลิตข้าวได้น้อย	 ถึงขนาดต้องซ่ื้อข้าวกิน	 ก๊ะเมาะท์ 
บอกว่า	 “ตอนนั้นเลวร้ายและน่าเจ็บใจมาก อุตสิ่่าห์ก้มหน้าทำานา แต่ข้าวก็ยังไม่พอ  
ต้องซ้ืื้อเขาก่น”	 แม้เหตุการณ์์ดังกล่าวเกิดข้ึนมา	 4	 -5	 ปีแล้ว	 แต่เธอก็เจ็บปวดใจ 
ทุกครั้งที่ย้อนนึกกลับไป	

 “โชคดทีี�ปีต่อมา มนีกปากห่างเข้ามาในพ้ืนที� มนัจง่ช่วยกน่หอยจนหมดไปได้” 
เธอกล่าว
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เหมือนเล่น	ๆ	แต่เห็นจัร่ง

	 ปี	 2560	 โครงการปิดทองหลังพระฯ	 เข้ามาในพ้ืนที่	 และได้แนะน�าการท�านา
ให้เธอและคนในหมู่บ้านรู้จักการท�านาโยนเป็นวิธีการท�านาแบบใหม่	 ที่ผสมผสาน
ระหว่างนาด�ากับนาหว่านน�้าตม	 วิธีการคือ	 โยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วในกระบะ
เพราะกล้าลงในแปลงจนเต็ม	 อันจะเป็นการลดต้นทุนในการซ่ื้อเมล็ดพันธุ์และลด
ปริมาณ์แรงงาน	ที่ส�าคัญ	ข้าวจะให้ผลผลิตที่สูงขึ้น

	 เริ่มแรกโครงการปิดทองหลังพระฯ	พาชาวบ้านที่สนใจไปดูงาน	 เพ่ือให้เกิด
แนวคิดและเห็นตัวอย่างเพ่ือกลับมาพัฒนาในพ้ืนท่ีนาของตัวเอง	คนเข้าร่วมทดลอง
ท�านาโยนในตอนนั้นมี	4	คน	เนื่องจากทั้ง	4	ยังไม่ได้เพาะกล้าข้าว	จึงมีความพร้อม
ในการทดลองท�านาโยนได้ทันที	

	 กะ๊เมาะทไ์มไ่ดเ้ขา้รว่มการท�านาโยนในปแีรก	เธอกเ็หมอืนกบัชาวนาสว่นใหญ่
ท่ีตอนนัน้ยังไมเ่ชือ่มัน่ในวธิกีารใหมท่ีไ่ด้รบัค�าแนะน�า	เพราะท�านาด�ามาตลอด	ไมก่ล้า
เปลี่ยน	มีชาวนาบางคนถึงขนาดปรามาสวิธีการดังกล่าวว่าเหมือนเด็กเล่น	

	 ปแีรกผ่านไป	กะ๊เมาะทเ์ริม่เหน็วา่เพ่ือนทีเ่ขา้ร่วมท�านาโยนไดผ้ลผลติด	ีกระทัง่
ปีต่อมาเธอจึงชักชวนสามีทดลองท�านาโยนในพื้นที่	3	งานดูบ้าง	ชาวบ้านคนอื่น	ๆ	ก็
หันมาท�านาโยนเพิ่มขึ้นเป็น	20	คน		หลังได้ท�า	นอกจากพบว่าข้าวให้ผลผลิตที่เยอะ
กวา่แล้ว	กะ๊เมาะทยั์งเหน็วา่วธีิการท�านาโยนใช้เวลาไม่เยอะ	ไมเ่หนือ่ย	เหมาะกบัเธอ
เป็นอย่างมาก	เพราะสามีต้องท�างานก่อสร้าง	ไม่มีเวลามาช่วยเต็มที่	
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 “แต่ก่อนทำานาดำาในพ้ืนที� 3 งาน ก๊ะดำานา 
คนเดียวใช้เวลาประมาณ 1 สิ่ัปดาห์ พอเปลี�ยนมาทำา 
นาโยนใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวก็เสิ่ร็จแล้ว ตอน 
เก็บเกี�ยวเมื�อก่อนก็ได้ข้าวแค่ 9 กระสิ่อบ แต่พอ 
ทำานาโยนได้ถ้่ง 13 กระสิ่อบ”	เธอเล่า

นาโยนของก๊ะเมาะท์

	 ท�านาโยนมาฤดูกาลที่	3	ก๊ะเมาะท์พบว่า	พื้นที่ 
ท่ีเหมาะจะท�านาโยนนัน้	ตอ้งเปน็พ้ืนทีส่ามารถถา่ยน�้า
เข้านาได้อย่างเพียงพอ	 ในขณ์ะเดียวกันก็ต้องระบาย 
น�้าออกได้ดี	 ดินท่ีเหมาะคือดินร่วนปนทราย	 เพราะ 
หน้าดินจะแข็งเร็ว	 สามาระยึดต้นกล้าไว้ไม่ให้ล้ม	 ต้นกล้าจะแน่นและตั้งตรง	 
หลังการไถพรวนเตรียมดินเสร็จ	สามารถโยนกล้าได้ในวันถัดไปได้เลย	

 “นาที�เป็นด่นเหนียว เตรียมด่นเสิ่ร็จต้องปล่อยท่้งไว้ให้นานกว่าสิ่ักน่ด  
ด่นเหนียวปล่อยท่้งไว้นาน ย่�งดี” ก๊ะเมาะท์บอกอย่างผู้ช�านาญการ	

	 ในขั้นตอนการปลูก	ก๊ะเมาะท์บอกว่าเบื้องต้นต้องไถพรวนดินให้ละเอียดกว่า 
นาด�า	 เพราะรากจะปักลงดินได้ง่าย	ก่อนโยนต้นกล้าลงไป	 ก็ควรมีน�้าในแปลงจาก
พ้ืนผิวดินประมาณ์	3	 เซ่นติเมตร	ถ้าไม่มีน�้าขังเลย	ต้นกล้าจะล้ม	ส่วนต้นกล้าท่ีใช้
โยน	จะใช้เวลาการเพาะประมาณ์	15	-	20	วัน	 เพราะเป็นต้นกล้าที่สามารถแตกกอ
และเจริญเติบโตดี		
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	 การท�านาแบบโยนควรหมั่นดูแลในช่วง	 2	 สัปดาห์แรกภายหลังการโยน	 
เพราะบางทีอาจมีต้นกล้าลอยขึ้น	ต้องตรวจเชคเพื่อปักด�าต้นกล้าซ่่อมแซ่ม

 “การทำานาโยนมีข้อดีอีกอย่างคือ ไม่ค่อยมีหญ้าในนา ถ้้ามีก็กำาจัดง่าย ก๊ะแค่
เด่นถ้อนเอาก็หมด”	กะเมาะท์บอก	

มาถูกทาง

	 ปัจจุบันโครงการปิดทองหลังพระฯ	ส่งเสริมให้เพาะปลูกพันธุ์ข้าว	2	สายพันธุ์	 
ได้แก่	 ข้าวหอมปทุมและข้าวเล็บนก	 ข้าวหอมปทุมน้ัน	 จะมีลักษณ์ะต้นใหญ่	 ยาว	 
และมคีวามหอม	ขณ์ะทีข้่าวเลบ็นก	ต้นเลก็กว่า	ไม่หอมเท่า	แต่รสชาตอิร่อย	คนนยิมกิน

	 กระน้ันก็ตาม	กะเมาะท์บอกว่า	 ชาวนาที่เข้าร่วมสามารถเลือกปลูกพันธ์ุข้าว 
ท่ีโครงการฯ	 ส่งเสริมหรือพันธ์ุพ้ืนเมืองก็ได้	 ตอนนี้เธอจึงยังคงปลูกข้าวพ้ืนเมืองอยู่	 
เพราะคุ้นเคยและรู้จักข้าวที่เธอปลูกอย่างทะลุปรุโปร่ง	โดยเฉพาะการบ�ารุงดูแลและ
การเก็บเก่ียว	 ส่วนข้าวสายพันธ์ุใหม่ที่โครงการฯ	น�าเข้ามาส่งเสริม	 เธอจะทดลอง 
ปลูกในแปลงนาผืนใหม่ในปีหน้า

	 ก๊ะเมาะท์บอกว่าตั้งแต่โครงการปิดทองหลังพระฯ	 เข้ามา	 ได้ช่วยแนะน�า 
ความรู้ใหม่	 ๆ	 ในการท�านา	 จากเดิมที่ไม่เคยรู้จักค�าว่าการท�านาโยน	 ก็ท�าให้เธอ 
ได้เรียนรู้และน�าวิธีการมาปฏิิบัติจนสามารถลดระยะเวลา	แรงงาน	ต้นทุน	 ได้จริง	ๆ	 
ทั้งผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างทันตาเห็น
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	 จากเดิมที่ไม่ค่อยเชื่อ	 มาวันนี้ก๊ะเมาะท์ภูมิใจและดีใจต่อผลที่เกิดข้ึน	 สาม ี
ของเธอก็เช่นเดยีวกัน	จากท่ีเคยไม่ค่อยเชือ่มัน่	แต่เมือ่เหน็ผลผลติทีอ่อกมา	ก็สนับสนุน
ให้เธอท�านาด้วยวิธีการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

การพึ�งพิงกันในระบบกลุ่ม

	 ปัจจุบันกลุ ่มข้าวมีสมาชิกทั้งหมด	 62	 คน	 ทุกคนมารวมกลุ ่มกันเพราะ 
สามารถพ่ึงพิงกันเรื่องปุ�ย	 และแรงงาน	 	 โดยเฉพาะการพ่ึงพิงด้านแรงงานน้ัน	 
ทุกวันนี้มีการกลับมาช่วยกัน	 “ลังแขึ้ก”	 ซ่ึ่งเป็นวิถีท่ีหายไปกว่าสิบปีแล้ว	 ในจ�านวน
สมาชิกกลุ่มข้าว	 มีคนท�านาโยน	 24	 คน	 ก๊ะเมาะท์ยอมรับว่า	 เหตุผลที่สมาชิก 
คนอื่นยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนก็เพราะว่า	 ยังคุ้นเคยกับวิธีการเดิม	 ๆ	 จึงไม่กล้าท่ีจะ
เปลี่ยนแปลง	ทั้งที่พื้นที่นาหลายคนเหมาะที่จะท�านาโยนก็ตาม

อนาคตที�วาดุหวัง

	 ภายในระยะเวลาอีก	 3	 ปี	 ก๊ะเมาะท์อยากเห็นเพ่ือนสมาชิกพร้อมใจกัน 
มาท�านาโยนท้ังหมด	 เพราะเห็นว่าวิธีการดังกล่าว	 มีผลดีต่อการท�านามากกว่าท�า
ด้วยวิธีการแบบเก่า	 หากสิ่งที่คาดหวังเกิดข้ึนจริง	 ในขั้นต่อไปก๊ะเมาะท์อยากเห็น 
ผลิภัณ์ฑ์์ข้าวที่ผลิตในพ้ืนท่ีท่าน�้าส่งออกขายไปตลาดข้างนอกอย่างแพร่หลาย 
ภายใต้ชื่อแบรนด์ของตัวเอง

 “ถ้้าหันมาทำานาโยนกันทุกคน ข้าวของเราก็
จะมีจุดขาย เอาว่ธีการทำาที�ไม่เหมือนทั�วไปนี�แหละ
มาทำาให้คนสิ่นใจซื้ื้อ” ก๊ะเมาะท์คาดหวังอย่างเต็มเปี�ยม

นางฟาตีเมาะ	สาเระ   อาย่ 51 ปีิ 

หมืู่่ 4 บ้านบางโต้๊ะซึ่า ต้ำาบลัที่่านำ�า อำาเภอปิะนาเระ จัังหวัดปิัต้ต้าน่
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แอเส�ะ มะลี 

โลกกว้างในแปลงผ่ัก 

“การปลูกผ่ัก	ปัจัจััยต้องถึงพร้อม	พันธุ์ดุี	นำ�าดุี	ปุ๋ยดุี

คนเอาใจัใส่ดุี	ผ่ลผ่ลิตก็จัะดุีตามมา”
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	 แอเสาะ	มะลี	หรือ	ก๊ะเน๊าะ 
เริม่รูจั้กโครงการปิดทองหลงัพระฯ	 
จากตอนท่ีโต๊ะอิหม่ามแจ้งให้ 
ชาวบ้านทุกคนเข้าร่วมประชุม 
ที่ส�านักงานเมื่อปี	 2560	ครั้งนั้น 
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	 ดิศกุล	
หรอืทีห่ลายคนเรียกว่า	“คณุ์ชาย”	
พร้อมคณ์ะลงมาในพ้ืนที่เพ่ือพบ 
ปะกับชาวบ้าน	 ถามไถ่ถึงความ
เป็นอยู่และการประกอบอาชีพ	

	 ครั้งแรก	ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมไม่รู้จักว่าคุณ์ชายเป็นใคร	ด้วยความไม่แน่ใจ 
โต๊ะอิหม่ามจึงถามในที่ประชุมว่า	 “โครงการปิดทองฯ ที�จะมาสิ่่งเสิ่ร่มเรื�องอาชีพ มี 
ความจร่งจังจร่งใจแค่ไหน เพราะที�ผ่านมายังไม่เคยมีหน่วยงานไหนทำาสิ่ำาเร็จ”	 ซ่ึ่ง 
ก็ไม่มีค�าตอบใด	ๆ	ที่ยืนยันจากคุณ์ชาย	

	 ผ่านไป	 2	 -	 3	 วัน	 ก๊ะเน๊าะก็ได้รับแจ้งว่า	 เธอคือหนึ่งใน	 12	 คนที่โครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ	จะพาไปดูงานท่ีภาคเหนือและอีสานเป็นเวลา	 2	สัปดาห์	 การได้ 
รับเลือกให้เป็นตัวแทนไปดูงานครั้งน้ันสร้างความตื่นเต้นและกังวลใจให้เธอเป็น 
อย่างมากเนื่องจากเป็นการห่างจากบ้านไปนานท่ีสุดในชีวิต	ทั้งยังเป็นการเดินทาง 
โดยเครื่องบินครั้งแรกอีกด้วย

	 ก๊ะเน๊าะยอมรับว่า	 ก่อนไป	 เธอก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการพา 
ไปดูงานเท่าใดนัก	แต่เมื่อไปถึงสถานที่ดูงานต่าง	ๆ	ความเข้าใจก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อย	ๆ	

 “ครั้งแรกที�เราได้เปิดหูเปิดตา ไม่เหมือนกับที�ค่ดไว้เลย ตื�นตาตื�นใจมาก เขา
พยายามใหเ้ราคด่ว่าเมื�อกลบับ้าน เราอยากจะทำาอะไรกนับา้ง ตอนนัน้ เขาจะใหส้ิ่มดุ
จดมา กะ๊ท้ังจด ทัง้จำาและถ้า่ยรปู กลบัมาที�โรมแรมก่นขา้วเสิ่รจ็กจ็ะมาสิ่รปุกนัวนันีไ้ด้
อะไรมาบ้าง ก๊ะก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากมาทำาในหมู่บ้านของเราบ้าง”	เธออธิบาย	

เมื�อก้าวออกจัากรั�วบ้าน	โลกประสบการณี์ก็ต้อนรับ
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กลับมาปลูกฝัน

	 หลังจากกลับมาจากดูงาน	 ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมเพ่ือสรุปผลจากการไป 
ดูงานและร่วมคิดกันว่าจะท�าอะไรต่อยอดจากการดูงานได้บ้าง	 โดยให้ชาวบ้านคน 
ท่ีไม่ได้ไปมาร่วมรับฟื้ัง	 หลังประชุมก๊ะเน๊าะเลือกต่อยอดจากการดูงานด้วยการ 
ปลูกผักและสังกัดกลุ่มปลูกผัก	 โดยในที่ประชุมตกลงกันว่า	 ให้กลุ่มปลูกผักใช้พ้ืนที่ 
ส่วนรวมที่เคยเป็นแปลงของหน่วยงานอื่นที่เคยเข้ามาสนับสนุนและถูกทิ้งร้างไว้

	 พ้ืนท่ีดังกล่าวถูกรื้อฟ้ื้�นขึ้นมา	 โดยโครงการฯ	 เข้ามาช่วยปรับปรุงระบบน�้าให้ 
กลับมาใช้ได้	 และแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงย่อยจัดสรรตามจ�านวนคนที่ลงชื่อ	 ปัจจุบัน 
สมาชิกกลุ่มปลูกผักมีประมาณ์	30	คน	ขึ้นลงตามสถานการณ์์แวดล้อม	มีคนเก่าออก 
ไปมีคนใหม่เข้ามา	

 “บางคนเจอนำา้ท่วม สิ่ตัว์เข้าทำาลาย กท้็อและถ้อดใจ กอ็อกไป บางคนอยากมี
ส่ิ่วนร่วม เห็นของเพื�อนเจร่ญเตบ่โตจนสิ่ร้างรายได้ก็เข้ามาทดแทน สิ่ลบักันอยู่อย่างน้ี 
แต่สิ่ำาหรบัก๊ะ ปัญหาแบบน้ันก็มเีหมอืนกัน แต่ก๊ะไม่เคยท้อ ก็ต้องอดทนและแก้ปัญหา
ให้ได้” 	ก๊ะเน๊าะกล่าวอย่างภาคภูมิใจในตัวเอง

	 เหตุที่เธอไม่เคยรู้สึกท้อถอย	ก๊ะเน๊าะบอกว่า	เพราะเธอเป็นคนชอบปลูกผักมา
ตั้งแต่ไหนแต่ไร	เริ่มหัดปลูกครั้งแรกตอนอายุราว	ๆ	20	ปี	ปลูกผักที่ชอบกิน	จ�าพวก
แตงกวา	 ผักบุ้ง	 ผักกวางตุ้ง	 ผักกาดขาว	 ฯลฯ	พอมาร่วมงานปลูกผักกับโครงการ 
ก็เหมือนกับมาพบของรักของชอบ	 ของที่เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตอยู่แล้ว	 อุปสรรคที่เข้า
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มาจึงไม่ใช่ปัญหา	หากแต่เป็นเพียงบททดสอบให้เธอเรียนรู้ที่จะก้าวผ่าน		เพื่อให้การ
ลงทุนลงแรงในแปลงฟื้ักทองของเธอเติบโต	งอกงาม	มีผลผลิตที่ดี

 “ทุกวันน้ื ก๊ะซื้ื้อเม็ดฟัักทองมาร้อยบาท ขายได้ลูกเดียวก็คืนทุนแล้ว ฟัักทอง
ขายง่าย หาตลาดง่าย ก๊ะปลูก 70 ต้น ขายได้ถ้่ง 400 ก่โลกรัม”	ก๊ะเน๊าะภาคภูมิใจ
กับผลผลิตหลังการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง	ๆ	ของเธอ

การเรียนรู้ภาคปฏิิบัติ

	 การเข้าร่วมปลูกผักกับโครงการฯ	 เป็นการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน	 ต้ังแต่เร่ิมต้น 
จนเก็บผลิตผลิตจ�าหน่าย	 ใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การขุดหลุม	 การผสมดินปลูก	 
วิธีการปลูก	การให้น�้า	การใส่ปุ�ย	การผสมเกสร	และการเก็บเกี่ยว

	 แปลงของก๊ะเน๊าะ	นอกจากด�าเนินการอย่างละเอียดดังกล่าวแล้ว	 เธอยังติด
ตั้งระบบน�้าหยดในแปลงฟื้ักทอง	 เพราะสามารถเปิดทิ้งไว้แล้วไปท�างานอย่างอ่ืนได้		 
หรืออย่างการใส่ปุ�ย	เธอก็ต้องก็เอาใส่ใจอย่างดี

 “การใสิ่่ปุ๋ย ถ้้าเป็นขี้วัว ให้ดีต้องให้แห้งก่อน การใสิ่่สิ่ด ๆ นอกจากใส่ิ่ยาก 
แล้ว ยังเสิ่ี�ยงเรื�องเชื้อราและมดแมงที�ปนเป้�อนมาด้วย เวลาใสิ่่ก็จะใสิ่่ไว้รอบ ๆ โคน  
ใส่ิ่ไม่ถ่้งโคนเสิ่ียทีเดียว สิ่่วนปุ๋ยก็จะใช้สิู่ตรเสิ่มอ 16-16-16 ส่ิ่บห้าวันใสิ่่ที จนกว่า 
จะครบ 2 เดือน ซื้่�งได้เวลาเก็บเกี�ยว”
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	 การใส่ปุ�ยอย่างถูกต้องนี่เอง	 ท่ีก๊ะเน๊าะบอกว่าเป็นเคล็ดลับในการการปลูก
ฟื้ักทองให้ส�าเร็จ	 เธอเปรียบเทียบให้ฟื้ังว่า	แปลงหนึ่งเธอใส่ปุ�ยถูกต้องเหมาะสม	 ได้
ผลผลิตฟื้ักทองถึง	300	ลูก	ขณ์ะที่อีกแปลงไม่ค่อยได้บ�ารุงจึงได้แค่เพียง	100	กว่าลูก		

	 ก๊ะเน๊าะบอกว่า	 แม้เรื่องของการปลูกผักเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันทั่วไป	แต่ 
การท�าให้ได้ผลผลิตท่ีดีนั้นมีความจ�าเป็นต้องมีหลักปฎิิบัติที่ถูกต้อง	 อาจจะยุ่งยาก 
ต่อการเรียนรู้ในช่วงแรก	 เพราะหลายคนมักคุ้นเคยกับวิธีการปลูกแบบวิธีเดิม	 ๆ	 
แต่หากตั้งใจเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 พร้อมการปฏิิบัติจริง	 ประสบการณ์์ก็จะ 
ค่อย	ๆ	เพิ่มพูนจนเกิดความช�านาญในที่สุด	

	 เธอยังเล่าอีกว่า	ก่อนหน้าน้ี	 เธอเคยร่วมงานปลูกผักกับหน่วยงานอ่ืนมาก่อน	
พวกเขาแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุมาให้	 แต่หลังจากน้ันก็ไม่เข้ามาสนใจอีกเลย	 สุดท้าย 
เมื่อชาวบ้านเจอปัญหา	ก็ต้องล้มเลิกไป

ดุอกผ่ลแห่งหยาดุเหง้�อแรงงาน

	 จุดเปลี่ยนส�าคัญในชีวิตการปลูกผักของก๊ะเน๊าะ	 คือการได้ไปศึกษาดูงาน 
ในครั้งแรก	 เธอบอกว่า	 ถ้าไม่มีโอกาสดังกล่าว	 โลกทัศน์ของเธอคงไม่กว้างไกล 
อย่างทุกวันน้ี	ทุกวันน้ี	 ก๊ะเน๊าะมีรายได้จากการปลูกผักโดยรวม	ประมาณ์	6,000	 - 
10,000	บาทต่อเดือน	รายได้ที่มาจากน�้าพักน�้าแรงดังกล่าว	ท�าให้เธอมั่นใจว่าเธอมา
ถูกทางแล้ว	 เธอบอกว่า	 ในแต่ละวันจะช้เวลาขลุกอยู่ท่ีแปลงผักจนแทบจะมากกว่า 
อยู่ที่บ้าน	“ถ้้าไม่อยู่บ้านก็อยู่ที�นี� ก่นข้าวที�นี� อยู่ที�แปลงแล้วได้ตังค์ อยู่บ้านไม่ได้”  

 “เมื�อก่อนลูกไปโรงเรียน ก๊ะมีให้แค่วันละ 20 บาท แต่เดี�ยวนี้ 30 - 40 บาท 
ถ้้าลูกจำาเป็น ก๊ะก็ให้ได้  เอากำาไรมาให้ ”	เธอกล่าว

	 ไม่ใช่แค่ท�าให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวเท่านั้น	หลังปลูกผัก 
กะเน๊าะมีโอกาสได้น�าผลิตผลของเธอแบ่งปันเพ่ือนบ้านคน 
อื่น	 ๆ	 อีกด้วย	 “ผักที�ได้ก็ขายบ้าง แจกจ่ายคนอื�นบ้าง  
อย่างช่วงโคว่ดที�ผ่านมา ก๊ะก็แจกให้คนใน 
หมู่บ้านไปทั�ว ถ้ือว่าทำาแล้วได้บุญ ได้ความสิุ่ข” 
ก๊ะเน๊าะกล่าวอย่างภาคภูมิใจ
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กลุ่มก้อนแห่งความมั�นคง

	 การรวมกันปลูกในพ้ืนที่เดียวกัน	 ได้พบปะเจอะเจอเพ่ือนเกือบทุกวัน	ท�าให้ 
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน	แต่สิ่งท่ีได้ช่วยเหลือกันอย่างเห็นผลได้ชัดคือ	 การน�า 
ผลิตผลรวมกันไปขายตลาดในตัวเมืองยะลา	บางครั้งมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อถึงที่ก็ 
จะบอกกล่าวกัน	หากมีผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน	ก็จะรวมกันขาย

	 นอกจากนี้แล้ว	 ทางกลุ่มยังมีระบบกองทุน	 ซ่ึ่งตัดก�าไรจากการขายปุ�ยและ 
เมล็ดพันธุ์	 ที่ซ่ื้อจากโครงการแล้วจ�าหน่ายต่อแก่สมาชิก	 เงินกองทุนดังกล่าวมี 
ไว้ส�าหรับค่าซ่่อมบ�ารุงระบบน�้าและอื่น	 ๆ	ที่จ�าเป็น	 ก๊ะเน๊าะบอกว่า	 เมื่อก่อนยังไม ่
เคยมีระบบกองทุนแบบน้ี	 ได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานไหน	 ก็จะด�าเนินการ
กันสักพักแล้วก็จบสิ้นกันไป	ไม่มีการดูแลระยะยาว	

 “โครงการปิดทองหลังพระฯ บางทีเขาก็ให้ฟัรี บางทีก็ต้องซ้ืื้อ เขาบอกเราว่า  
จะได้มีกำาไรเก็บไว้ เวลาอะไรเสิ่ียก็จะเอากำาไรมาซื้่อม ถ้้าให้ฟัรีทุก ๆ อย่าง ก็จะไม่มี
เง่นมาบร่หารจัดการให้ต่อเนื�อง ”

อนาคตที�วาดุหวัง

	 ในอนาคต	ก๊ะเน๊าะฝันว่า	อยากมีโรงเรือนกับเขาสักโรง	 เธอบอกว่า	 “จะปลูก 
ผักทุกวัน ปลูกให้หนำาใจไปเลย เพราะในนั้นแมลงไม่มี”	 เธอต้ังเป้าหมายเอาไว้ว่า
ภายใน	2	 -	3	ปีนี้	จะพยายามเก็บหอมรอมริบสร้างโรงเรือนปลูกผักของตัวเองให้ได้	
หรือถ้าทางโครงการฯ	 ลงทุนสร้างโรงเรือนให้ก่อน	แล้วให้ผ่อนจ่าย	 เธอก็ยินดี	 เธอ
เคยคิดเล่นว่า	 อยากให้คนที่เธอไปดูงานที่ภาคเหนือและอีสาน	 ได้มาเย่ียมท่ีนี่บ้าง	
อยากมีโอกาสต้อนรับให้คนอื่นเข้ามาดูงานในแปลงผักของกลุ่ม	แม้ในตอนนี้จะยัง 
ไม่พร้อมแต่คงอีกไม่นานความคิดของเธอจะเป็นจริง

นางแอเสาะ	มะลี		อาย่ 45 ปีิ 

หมืู่่ 6 บ้านจัำาปิูน ต้ำาบลัที่่าธิง อำาเภอรามื่ัน จัังหวัดยะลัา
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อับืดุลว�หะ มะเล�ะ 

ปลูกอ้อยขายนำ�าอ้อย 
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หน้าที�ของพี�คนโต

	 อับดุลวาหะ	หรือ	 แบหะ	 เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีลูกหลายคน	 ตัวเอง
เป็นพี่ชายคนโต	จึงมีหน้าที่ช่วยพ่อแม่ท�างานเพื่อเลี้ยงดูและส่งน้อง	ๆ	อีก	6	คนเรียน
หนังสือ	 แบหะบอกว่า	 ตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือ	 เพราะชอบท�างานมากกว่าเรียน	 
“แต่ก่อนก็แบกไม้ยางส่ิ่งน้อง ๆ เรียนที�กรุงเทพฯ ถ้้าไม่ได้ทำางาน หรืออยู่เฉีย ๆ  
อยู่ไม่ได้จะเครียด”	แบหะเล่า

	 แบหะยึดอาชีพท�าสวนยางเป็นอาชีพหลัก	 ซ่ึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต ่
รุ่นพ่อแม่	 เมื่อว่างเว้นจากการกรีดยางจะหารายได้เสริมโดยการปลูกอ้อย	 เป็นอ้อย 
ท่ีใช้ส�าหรับหนีบน�้าอ้อยขาย	 ในช่วงแรกของการปลูก	 แบหะประสบอุปสรรคหา 
แหลง่รบัซ่ือ้ไม่ได	้จนตอ้งซ่ือ้เครือ่งหบีน�้าอ้อยเพ่ือจ�าหน่ายดว้ยตวัเอง	แตก่ต็อ้งปัญหา
อีกครั้ง	เพราะปริมาณ์อ้อยไม่พอในการท�าน�้าขาย	อ้อยแก่มีไม่เพียงพอ	

ก้าวแรกกับปิดุทองฯ

 ซาร้ปะ	 ลูกสาวคนโตของแบหะ	 เล่าว่า	 เธอได้รับการชักชวนจากเพ่ือนที่ 
ท�างานเป็นอาสาสมัครพัฒนากับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 	 ให้เข้าร่วมโครงการ 
ปลูกผัก	 โดยโครงการฯ	 ได้แบ่งซ่อยพ้ืนที่ว่างด้านหน้าอาคารเป็นแปลงสาธิต	 เพ่ือ 
ส่งเสริมให้ชาวบ้านและเยาวชนที่สนใจได้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง	 เธอเป็นตัวแทน
ของครอบครัวในการเข้าร่วมกิจกรรมนับแต่นั้นมา

“ไปเที�ยว	ผ่มไม่ชอบ	ผ่มชอบทำางาน	

กินกาแฟเสร็จั	ผ่มต้องมาที�สวนแล้ว	

เห็นต้นอ้อย	ผ่มสามารถตีไดุ้เลย	

ผ่มจัะไดุ้นำ�าอ้อยกี�ขวดุ
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	 ต่อมาในปี 	 2561	 ซ่ารีปะ 
ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น หนึ่ ง ใ น 
ตัวแทนเกษตรกรในแปลงสาธิต 
เข้าร่วมการดูงานเรื่องการปลูกผัก 
การท�านา	 การท�าฟื้าร์มและการ 
ท�าฝายก้ันน�้าในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ 
อีสาน “ไปดูงานที�จังหวัดอุดรธานี
ขอนแก่น น่าน ดูเสิ่ร็จก็ไปเที�ยว 
เปิด หู เ ปิดตาที� จั งห วัดเ ชียงราย 
และเชียงใหม่”	เธอเล่า	

	 เมื่อกลับมาจากการดูงาน	มีการเรียกประชุมที่มัสยิด	 ซ่ารีปะได้ชวนพ่อเข้า 
ร่วมประชุมด้วย	 เธอเป็นหน่ึงในคณ์ะดูงานท่ีจะต้องเล่าส่ิงที่ได้พบเจอจากการดูงาน 
ให้คนอื่น	ๆ	ฟื้ัง	 เมื่อเล่าจบ	ชาวบ้านที่เข้าประชุมช่วยระดมความคิดว่าสิ่งที่ได้ฟื้ังนั้น 
สว่นไหนสามารถประยกุตท์�าในหมูบ่า้นไดบ้า้ง	ซ่ารปีะบอกวา่	แมอ้าชพีการเพาะปลกู 
ทีไ่ปดงูานมา	จะน�าเอามาใชไ้มไ่ดท้ั้งหมด	เพราะสภาพดนิและอากาศแตกตา่งกนั	แต่
สิ่งที่น�ากลับมาใช้ได้คือวิธีการเอาใจใส่ดูแล	และการท�าอย่างจริงจังในสิ่งที่ท�า		

ปลูกเองขายเอง

	 ในวันที่เข้าร่วมประชุม	 แบหะกับชาวบ้านหลายคนแสดงความสนใจท่ีจะ 
ได้รับการสนับสนุนการปลูกอ้อยจากโครงการปิดทองหลังพระฯ	 แบหะบอกกับ 
ปิดทองฯ	 ว่า	ตนคิดจะขยายพ้ืนท่ีปลูกและขอสนับสนุนพันธ์ุอ้อย	หากคนปลูกด้วย 
กันไม่มีที่ขาย	 ตนก็พร้อมจะซ่ื้อเพ่ือท�าน�้าอ้อยขายในช่วงถือศีลอด	 แล้วแบหะกับ 
ชาวบ้านคนอ่ืน	 ๆ	 ก็ได้รับการตอบสนองจากโครงการฯ	 โดยแบหะขยายพ้ืนท่ีปลูก 
อ้อยเป็น	2	แปลง	และได้รับการสนับสนุนเครื่องหีบน�้าอ้อยอีกเครื่องหนึ่งเพื่อให้การ 
ผลิตน�้าอ้อยทันต่อการขาย	แบหะบอกว่า	 ตั้งแต่ท�าการเกษตรมา	 เขาชอบเรื่องการ 
ปลูกอ้อยกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น	เพราะปลูกง่าย	ดูแลง่าย	รายได้ก็ดี	ปัจจุบันแบหะ
จึงยืดการปลูกอ้อยและขายน�้าอ้อยเป็นอาชีพหลัก	 เขามีความสุขที่ควบคมุคณุ์ภาพ 
ด้วยมอืของตวัเอง	ตัง้แต่การปลกู	การดแูล	และการแปรรปูจนถึงผู้บริโภค	
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	 ช่วงเดือนบวช	 แบหะจะหีบอ้อย 
ขายหน้าบ้าน	 อ้อยของเขาได้รับความ
นิยม	 เนื่องจากไม่มีการฉีดยาฆ่่าแมลง	
และเป็นอ้อยท่ีแก่พอดี	 เมื่อเอามาหนีบ
เป็นน�้าหวาน	จงึไมมี่รสเปร้ียวเจอืปน	“ชว่ง
เดือนรอมฎอน จะขายดีมาก คนผ่านไป
ผ่านมาจะแวะซื้ื้อตลอด ได้ก่นปีนี้ ปีหน้า
ก็จะมาซื้ื้ออีก เพราะไม่ผ่ดหวังในรสิ่ชาต่
และความปลอดภัย”

	 แต่ก่อนจะส�าเร็จมีรายได้เป็นกอบ 
เป็นก�าจากการขายน�้าอ้อยเช่นทุกวันน้ีเขาบอกว่า	 เคล็ดลับอยู่ท่ีความขยันเอาใจ 
ใส่อ้อยท่ีปลูกเป็นอย่างดีทุก	 ๆ	 ต้น	 ทุกๆ	 กอ	 “ถ่้งเวลาก็ต้องให้ปุ๋ยให้นำ้า ก็ต้องให้ 
อย่างเต็มที� ไม่ใช่แค่ทำาลวก ๆ ผ่าน ๆ  ต้องขยันเด่นตรวจตรา เห็นว่าต้นไหนมีหนอน
ซื้อนไซื้ ก็ต้องรีบตัดทำาลาย”	 	นอกจากความขยันแล้ว	แบหะบอกว่าจะต้องอยู่แบบ 
พอเพียงด้วย	 ถ้าไม่พอเพียง	 ได้เงินจากการขายน�้าอ้อยมาแค่ไหนก็ไม่พอ	 “พืชผัก 
อันไหนปลูกก่นเองได้ก็ปลูก อันไหนไม่จำาเป็นก็ไม่ต้องซื้ื้อ มันจะช่วยลดรายจ่าย  
เราต้องประมาณตนเองให้ได้”  

การปรับเปลี�ยนรียนรู้

	 ในอดีตแบหะเคยปลูกพันธ์ุพ้ืนบ้าน	 ซ่ึ่งให้ความหวาน 
ไม่มากนัก	 แต่หลังจากผู้ใหญ่บ้านได้พากลุ่มปลูกอ้อยไป 
ดูงานท่ีอ�าเภอแม่ลาน	 จังหวัดปัตตานี	ประสบการณ์์ครั้งน้ันก็ 
ท�าให้เขาปรับเปลี่ยนมาใช้พันธ์ุอ้อยที่ซ่ื้อมาจากอ�าเภอแม่ลาน	
ซ่ึ่งเป็นพันธุ์เดียวกับที่โรงงานน�้าตาลมิตรผลแนะน�า	

	 นอกจากการคัดเลือกพันธ์ุแล้ว	 แบหะยังปรับวิธีการ
ปลูกที่เคยปลูกเป็นหลุม	ๆ	ละ	2	-	4	ต้น	มาปลูกเป็นกอ	ๆ	แบบ 
ยกร่องกอละ	7	-	8	ต้น	ซ่ึ่งท�าให้ได้ผลผลิตเยอะกว่าเดิม	ทั้งยัง 
ง่ายในการดูแลวัชพืช	
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	 ในช่วงแรก	 แบหะได้ติดตั้งระบบการให้น�้าแบบน�้าหยด	 โดยดัดแปลงมา 
จากการให้น�้าในแปลงผัก	 แต่มาพบว่า	 ระบบน�้าหยดไม่เหมาะกับการปลูกอ้อย 
เน่ืองจากเป็นพืชที่ต้องการน�้าเยอะกว่าผัก	หลังกลับมาจากดูงานท่ีแม่ลาน	 เขาจึง 
เปลี่ยนมาให้น�้าแบบปล่อยเข้าร่อง	 ซ่ึ่งจะสร้างความชุ่มชื้นได้มากและนานกว่า 
แต่หากเห็นว่ากอไหนได้รับน�้าไม่เต็มที่หรือเพ่ิงปลูกใหม่	 ๆ	แบหะจะรดทุก	 ๆ	 2	 วัน 
เจาะจงไปที่กอนั้น	ๆ	โดยตรง	

	 ส�าหรับการใส่ปุ�ย	 หลังกลับมาจากดูงานแบหะก็ปรับจากการใส่แต่ปุ�ยคอก
อย่างเดียวมาให้ปุ�ยสูตรเสมอ	15-15-15	 เพ่ิมด้วย	 เพราะจะท�าให้อ้อยมีความหวาน
มากกว่า	หรือบางครั้งแบหะก็ใส่ปุ�ยยูเรียบ้าง	เพราะจะท�าให้อ้อยหวานและมีรสชาติ
อร่อยขึ้นไปอีก	

 “ตอนดูงานที�แม่ลานเราได้เรื�องพันธ์ุอ้อย เรื�องว่ธีการปลูกและ ว่ธีการให้ปุ๋ย 
ให้นำา้กลบัมา เมื�อก่อนเรากป็ลกูมั�ว ๆ ไปตามที�ค่ด แต่พอไปดงูานก็ทำาให้รู้ว่า ต้องปลูก 
เว้นระยะห่าง 1 เมตร เวลาใสิ่่ปุ๋ยก็ให้ห่างจากโคนลำาอ้อย 1 คืบ ให้ 2 อาท่ตย์ต่อครั้ง  
แต่ก็ต้องดูด้วยต้นเหลืองไหม ถ้้าต้นไม่เหลืองก็ไม่ต้องใสิ่่”	แบหะแจงรายละเอียด

	 นอกจากนี้แล้ว	ช่วงที่อ้อยเริ่มโต	ต้นก�าลังขึ้นเป็นล�า	ต้องคอยเด็ดเอาใบออก
หากปลอ่ยทิง้ไวจ้ะมแีมลงมากดักนิ	ทีอ่ืน่เขาอาจแกป้ญัหาดว้ยการเผาเพ่ือใหใ้บหมด
	แต่ส�าหรับแบหะ	 เลือกที่จะเดินแกะเอาใบออกด้วยมือของตัวเอง	 “การเผาอาจจะ
ทำาให้ต้นอ้อยลำาอ่อนตาย เสิ่ี�ยงที�จะทำาให้ผลผล่ตลด ควันจากการเผาก็เป็นมลพ่ษ” 
แบหะกล่าว

	 การปลูกอ้อยรอบหนึ่ง	ๆ	ใช้เวลาประมาณ์	9	เดือน	จึงจะสามารถเก็บผลผลิต 
ได้	แบหะปลกูอ้อยในพ้ืนท่ี	1	ไร	่ไดเ้งนิจากการลงทนุลงแรงรอบละประมาณ์		20,000	-	 
30,000	บาท		รายได้ดังกล่าว	คิดเฉลี่ยเฉพาะอ้อยที่ปลูกเองและเอาไปหนีบน�้าอ้อย
จ�าหน่ายเท่านั้น	 หากนับอ้อยท่ีรับซ่ื้อจากคนอื่นมาหนีบขายด้วย	 เฉพาะช่วงเดือน 
ถือศีลอดเดือนเดียวก็ท�าให้ปีนี้เขามีแผนจะขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มอีก

 “ช่วงตลอดเดือนถ้ือศีลอด เราขายตกอยู่ที� 2,000 - 4,000 บาทต่อวัน ต้องซื้ื้อ
อ้อยที�อื�นมาเสิ่ร่ม เพราะอ้อยที�ตนปลูกนั้นไม่เพียงพอ”	แบหะเล่า
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สู่ความมั�นคงของครอบครัว

	 แบหะเล่าว่า	 เขาได้รับการแนะน�าจากปิดทองฯ	หลาย	 ๆ	 อย่าง	 โดยเฉพาะ 
เรื่องเทคนิคการขาย	 ไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกค้าทดลองชิมน�้าอ้อยก่อนซ่ื้อ	 หรือการ 
ขายแบบ	10	ขวดแถม	2	ขวด	ซ่ึ่งเทคนิคดังกล่าวก็ได้ผลตอบรับที่ดี	เพราะเมื่อน�ามา
ใชก็้ท�าให้น�้าอ้อยของเขาได้รบัการพูดถงึกนัปากตอ่ปาก	ขายดบิขายดเีปน็เทน�้าเททา่

 “ในอดีตช่วงเดอืนบวช เราไม่มรีายได้เลย กรดียางอย่างเดยีว ก็ไม่พอ เดอืนบวช
ใช้เง่นเยอะ พอทำาแบบนี้รายได้เพ่�ม ทำาให้ครอบครัวดีข่้น การเป็นอยู่การก่นมั�นคงข่้น 
พอเหลือก็ได้แบ่งปันให้คนอื�นบ้าง”	แบหะบอก

	 ขณ์ะท่ีซ่ารีปะผู้เป็นบุตรสาวเล่าว่า	 ก่อนหน้าน้ีตัวเธอเองเคยหมดเวลาไปกับ 
การข่ีมอเตอร์ไซ่ด์เล่นไปวัน	 ๆ	 แม้จะเห็นว่าพ่อปลูกอ้อย	 ก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใด 
เพราะเห็นว่าได้เงินน้อย	 แต่พอพ่อมาร่วมกับปิดทองฯ	 กลับท�าให้เธอสนใจการ 
ปลกูอ้อยของพอ่ขึน้มา	เพราะย่ิงท�าย่ิงรายได้ด	ีสามารถสรา้งรายไดห้ลกัใหค้รอบครวั
จากการขายน�้าอ้อยได้	 “ปลูกเอง ขายเอง มันดีแบบนี้นี�เอง”	เธอกล่าว	

ความหวัง	ความภูมิใจั

	 แบหะบอกว่า	 การที่ได้ปลูกอ้อยเองและสามารถท�าน�้าอ้อยขายเองได้อย่าง 
ทุกวันน้ี	 เป็นสิ่งที่มาไกลเกินกว่าที่ตนเองคาดหวังไว้แล้ว	หลังจากนี้นอกจากการได้
ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มอีกไร่	และมีลูกค้าสม�่าเสมออยู่แบบนี้	ก็พอใจแล้ว	อย่างอื่น
ไม่ได้คาดหวังอะไรอีก

  “แค่มีลูกค้า มีตลาด ก็พอแล้วไม่เอาอะไรแล้ว”	แบหะบอก

	 ตัง้แต่ลงมือปลูกออ้ยจนถึงวันน้ี	สิง่ท่ีแบหะภาคภูมิใจท่ีสุดคือ	ความตัง้ใจ	ความ
ขยัน	และการรู้จักปรับเปลี่ยนเรียนรู้ของตัวเอง	 ได้ก่อให้เกิดผลข้ึนจริงๆ	 	 เป็น	 “ผล”	 
ที่ท�าให้แบหะสามารถน�ามาดูแลครอบครัวและเจือจุนคนอื่น	ๆ	ได้ตามสภาพ

นายอับดุุลวาหะ	มะเลาะ   อาย่ 57 ปีิ

หมู่ื่ท่ี่� 6 บ้านจัำาปูิน ต้ำาบลัท่ี่าธิง อำาเภอรามัื่น จัังหวัดยะลัา
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ดอเล๊�ะ มะลี 

โคขุนบ้านจัำาปูน

“ถ้าคิดุที�จัะทำา	ต้องทำาให้จัร่ง	แต่ถ้าเราทำาไปแล้ว 

สำาเร็จั	หร้อไม่สำาเร็จั	ค่อยว่ากัน	เราต้องทำาให้จัร่งจัังไว้ก่อน”
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บทพิสูจัน์ผู้่ใหญ่บ้าน

	 นายดอเล๊าะ	 เริ่มต้นชีวิตการเป็นผู้น�าจากการเป็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน	 
บ้านจ�าปูน	หมู่	 4	 ต่อมาในปี	 2545	 เมื่อมีจ�านวนประชากรหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน	ทางการ 
ได้แยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง	ซ่ึ่งก็คือ	หมู่	6	ในปัจจุบัน		หลังการแยกหมู่บ้าน	ชาวบ้าน 
เล็งเห็นว่านายดอเล๊าะเป็นผู้ท่ีมีคุณ์สมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้น�า	 จึงเสนอให้เป็น 
ผู้ใหญ่บ้านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	

	 ช่วงท่ีเป็นผู้น�าใหม่	 ๆ	 เป็นช่วงท่ีเริ่มเกิดเหตุการณ์์ไม่สงบในสามจังหวัด 
ชายแดนใต้	 จึงเป็นบททดสอบด่านแรกของผู้น�าท่ีจะต้องคอยสอดส่องดูแลให้ 
สถานการณ์์ผ่านพ้นช่วงวิกฤตให้ได้	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปี	 2547	 ผู้ใหญ่ 
ดอเลาะเล่าว่า	 เป็นช่วงท่ีกดดันเป็นอย่างย่ิง	 เพราะมีเหตุการณ์์ความไม่สงบเกิดข้ึน 
รอบด้าน	และหมู่บ้านของตนเป็นทางผ่านที่ใครต่อใครใช้เส้นทางจ�านวนมาก	จึงต้อง
ขอช่วยให้ทุกคนในชุมชนผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวร	และเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแล	
หากเจอคนแปลกหน้าให้ประสานงานบอกต่อ	ๆ	กัน	เพื่อจะได้แจ้งไปทางอ�าเภอ	

นำาร่องเป็นแบบอย่างให้เห็น

	 เมื่อโครงการของปิดทองหลังพระฯ	 เข้ามาสอบถามชาวบ้านเพ่ือสนับสนุน 
อาชีพเสริมต่าง	 ๆ	 ในหมู่บ้านจ�าปูน	ผู้ใหญ่ดอเล๊าะเล่าให้ฟัื้งว่า	 เขาเลือกท่ีจะเสนอ 
เรื่องการเลี้ยงโคขุน	 เพราะเห็นว่าแต่เดิมเกษตรกรเลี้ยงโคพันธ์ุพ้ืนเมืองกันอยู่แล้ว	 
เพียงแต่ปล่อยให้โคหากินเองตามท้องนา	โคจึงไม่สมบูรณ์์นัก
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  “ถ้ามว่าชอบไหม ไม่ได้ชอบเลี้ยง” ผู้ใหญ่บอก “แต่อยากจะนำาร่องและเล้ียง 
ให้เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้าน อยากให้คนในชุมชนเห็นว่าการเลี้ยงแบบมีระบบ 
จัดการที�ดีจะนำาไปสิู่่กำาไรที�สิู่งข้่น ถ้้าเราแค่บอกชาวบ้านด้วยคำาพูด ชาวบ้านก็ 
อาจไม่เชื�อ เราจ่งทำาเป็นตัวอย่างให้เขาเห็น” 

	 กระท่ังปี	 2561	 การเลี้ยงโคขุนในบ้านจ�าปูนก็เกิดข้ึนตามที่ผู้ใหญ่เสนอ 
โดยโครงการปิดทองหลังพระฯ	 สนับสนุนท�าคอกเลี้ยงโครวม	 คอกใหญ่หน่ึงคอก 
แบ่งซ่อยคอกเป็น	 15	 ช่อง	 เพ่ือให้ชาวบ้าน	 15	คน	ที่มีโคน�าเข้ามาเลี้ยงไว้ในคอก
เดียวกัน	

	 ในปีเดียวกัน	 ทางกลุ่มได้รับสนับสนุนพ่อพันธ์ุโคขุนมาให้	 ตอนแรกผู้ใหญ่ 
และผู้เลี้ยงโคคนอื่น	 ๆ	ปล่อยให้อยู่รวมกับแม่พันธ์ุในคอก	แต่ต่อมาได้ปรึกษากับ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้รับค�าแนะน�าว่า	 การเลี้ยงรวมกันจะท�าให้
โคขุนเจริญเติบโตช้า	 ผู้ใหญ่จึงน�าโคขุนเพศผู้มาแยกเลี้ยงไว้ที่บ้าน	 เช่นเดียวกันกับ
เกษตรกรรายอื่น	 ปัจจุบัน	 ผู้ใหญ่มีโคขุนจ�านวน	3	ตัว	 ซ่ึ่งเขาบอกว่า	 เป็นจ�านวนที ่
พอดีกับเวลาและคอกที่มีอยู่

การเลี�ยงโคขุนต่างจัากโคพ้�นเมือง

	 การเลี้ยงโคขุนอยู่ในคอก	 มีข้อดีตรงท่ีสัตว์เลี้ยงไม่ถูกปล่อยให้ไปเหยียบย�่า 
พ้ืนท่ีท�านาของชาวบ้าน	ผู้ใหญ่บอกว่า	ตอนน้ี	 ชาวนาเร่ิมกลับมาท�านาปรังกันแล้ว	
เพราะปัญหานาข้าวหรือพืชผักถูกเหยียบย�่าท�าลายโดยโคพ้ืนบ้านไม่รุนแรงเหมือน 
ในอดีต	
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	 นอกจากนี้	การเลี้ยงโคแบกแยกคอกที่ชัดเจน	มีการจัดการที่เป็นระบบ	ยังท�า 
ให้โคขุนเจริญเติบโตเร็วกว่าโคพื้นบ้าน	ผู้ใหญ่บอกว่าหากเป็นลูกโคขุนอายุประมาณ์	 
4-5	เดือน	หรือ	120	-150	วันก็ได้ขายแล้ว	แต่หากเป็นโคพื้นบ้าน	ถ้าจะขายในราคา
เดียวกันอาจใช้ระยะเวลานานกว่าถึงสองเท่า	 โคขุนสร้างรายได้ท่ีเป็นก้อนใหญ่	
ผู้ใหญ่บอกว่าขายโคพ้ืนบ้านทั่วไปขายได้ตัวละไม่เกิน	 10,000	บาท	แต่โคขุนขาย 
ตัวละประมาณ์	15,000	-	16,000	บาท					

	 สิ่งส�าคัญของการเลี้ยงโคขุน	 คือช่วงท่ีโคเริ่มตั้งครรภ์ต้องดูแลเป็นพิเศษ	 
ไม่ให้แม่พันธ์ุที่ก�าลังตั้งท้องได้รับการกระทบกระแทกหนักๆ	 เพราะอาจท�าให้แท้งได้	 
และควรให้อาหารเสริมให้เพียงพอ	ส�าหรับผู้ใหญ่จะให้โคกินอาหารเสริม	 2	 วันต่อ 
1	ครั้ง		ครั้งละ	1	กิโลกรัม	จนครบอายุครรภ์		9	เดือน	

ประสบการณ์ีใหม่	ๆ	ที�ไดุ้รับ

	 ผู้ใหญ่ดอเล๊าะเล่าว่า	 การเข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เป็นการเปิด 
โอกาสตัวเองให้ได้รับความรู้ใหม่	 ๆ	 ทั้งจากอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
และจากหน่วยงานราชการอย่าง	ปศุสัตว์	 ผู้ใหญ่บอกว่า	 ครั้งหนึ่งได้เข้าร่วมอบรม 
ของโครงการฯ	 เรื่องการให้อาหารแบบไหนไม่ขาดทุน	 และเร่ืองระยะการเป็นสัด 
ของโคที่เหมาะในการผสมพันธุ์เพื่อให้ติดลูก	

 “ความรู้เหล่านี้ ก็เคยได้ย่นมา แต่ย่�งมีอาจารย์เข้ามาเพ่�มความรู้ย่�งทำาให้ 
ยำ้าความเข้าใจให้ชัดเจนมากย่�งข่้น”		ผู้ใหญ่บอก
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	 นอกจากความรู้เรื่องการเลี้ยงดูโคแล้ว	 โครงการฯ	 ยังสนับสนุนความรู้เร่ือง
การปลูกหญ้าเลี้ยงวัวอีกด้วย	ผู้ใหญ่เล่าว่า	 “ทางปิดทองฯ ได้แบ่งพ้ืนที�ที�สิ่ำานักงาน 
ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำานวนคร่�งไร่เพื�อปลูกหญ้า อย่างผมปลูกหญ้าเนเปียร์และ 
หญ้าอะตราตั้ม”  

	 การแบ่งพ้ืนท่ีให้ปลูกหญ้าน้ีเอง	 ที่ท�าให้เกษตรกรมีหญ้าให้โคอย่างไม่
ขาดแคลน		ส�าหรับผู้ใหญ่ดอเล๊าะ	โคตัวผู้เขาจะให้หญ้าสับ	2	กิโลกรัมคลุกกับอาหาร
ข้น	 2	 กิโลกรัมต่อครั้ง	 ทุก	 ๆ	 2	 เดือน	ผู้ใหญ่จะตัดหญ้าท่ีปลูกเอาไว้เพื่อน�ามาสับ 
แล้วหมักเก็บไว้ในถังปิดสนิท	 ค่อย	 ๆ	 ทยอยเอาออกมาให้โคในแต่ละมื้อ	 หากอัด 
หญ้าให้แน่น	หมักโดยไม่ให้มีอากาศเข้า	สามารถเก็บหญ้าได้นานเป็นปี	 ส่ิงเหล่าน้ี	 
ได้มาเพราะโครงการฯ	เข้ามาแนะน�า	

จัากนำาร่อง	สู่ความชอบธรรม

	 ผู้ใหญ่บอกว่า	 การจะมีก�าไรหรือขาดทุนจากการเลี้ยงโคขุนน้ัน	 อยู่ที่คน
เลี้ยงเป็นหลัก	หากเลี้ยงแล้วดูแลอย่างดี	 ให้อาหารท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่าง 
ถูกต้อง	ก็ไม่มีทางขาดทุน		

 “อย่างผม ซื้ื้อโคมา  21,000 บาท ขุนเลี้ยงอย่างดี 4 เดือน ขายออกได้  
30,000 บาท หักค่าอาหาร 4,700 บาท ที�เหลือก็เป็นกำาไร” 

	 จากตอนแรก	ท่ีเลีย้งเพียงเพราะอยากท�าให้เป็นแบบอย่างใหก้บัคนในหมูบ้่าน	
แต่พอเลี้ยงมาเรื่อย	ๆ	ผู้ใหญ่พบว่า	ปัจจุบันพบว่าตัวเองเริ่มชอบการเลี้ยงโคมากขึ้น	
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 “เวลาเห็นเขาก่นหญ้าจนอ่�มแปล้  เราก็มีความสุิ่ขตามไปด้วย พอเลี้ยง 
นาน ๆ เข้า ก็เก่ดความผูกพัน เวลาขายก็ไม่อยากขาย แต่ไม่รู้จะทำาไง ต้องทำาใจ 
อย่างเดียว เพราะเราต้องนำาเง่นมาทำาทุนมาต่อ”	ผู้ใหญ่บอก

อนาคตที�วาดุหวัง

	 ในอนาคตอันใกล้	 ผู้ใหญ่หวังเอาไว้ว่า	 จะขยายการเลี้ยงโคขุนเพ่ิมขึ้นเป็น	 
6	-	7	ตัว	เพื่อให้คุ้มกับเวลาและจะได้มีรายได้ที่มั่นคงขึ้น	นอกจากนี้	เขายังมั่นใจว่า 
สมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนท้ัง	 5	 คน	 จะสามารถเพ่ิมจ�านวนโคขุนของแต่ละคนได้ขึ้นอีก	
เพราะท่ีผ่านมาทุกคนใส่ใจดูแลในการเลี้ยงโคขุนเป็นอย่างดี	 ท่ีส�าคัญ	ตอนนี้ทุกคน
มีประสบการณ์์และความรู้ในการเลี้ยงโคขุนเพ่ิมขึ้น	 สามารถเลี้ยงโคในปริมาณ์ที่ 
มากกว่าเก่าได้อย่างสบาย

 “อยากให้คนในหมู่บ้านหันมาเลี้ยงโคขุนกันเพ่�มข้่น เพราะถ้้าเราเลี้ยงมัน 
อย่างดีและค่อย ๆ พัฒนา มันก็จะทำาให้เก่ดรายได้ที�เล้ียงตัวเองเล้ียงครอบครัวได้  
แถ้มยังเป็นอาชีพที�ทำากันในพ้ืนที�หมู่บ้าน ไม่ต้องออกไปเครียดกับการทำางาน 
ในที�อื�น ๆ” 	ผู้ใหญ่ดอเล๊าะทิ้งท้าย

นายดุอเล๊าะ		มะลี   อาย่ 54 ปีิ 

หมู่ื่ 6 บ้านจัำาปูิน ต้ำาบลัท่ี่าธิง อำาเภอรามัื่น จัังหวัดยะลัา
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คอลีเย�ะ ส�มอ

แม่ค้าผ่ักปลอดุสาร

	“หัวใจัสำาคัญ	ของการปลูกผั่ก	คือถ้าพลาดุแล้ว	 

ต้องสร้างกำาลังใจัในการลุกข้�นทำาต่อ”
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เคยหลงผิ่ดุ	คิดุแต่อยากขาย

	 อาชีพหลักของคอลีเยาะคือกรีดยางและท�านาปลูกข้าวไว้กินในครอบครัว	 
เวลาวา่งจะปลูกผกั	ปลกูแตงโมหลงัฤดกูาลท�านา	และคา้ขายเปน็อาชพีเสริม		เธอบอก
ว่า	อาชีพค้าขายของเธอเริ่มจากขายผักและแตงโมที่ปลูก	และเพื่อให้ผักและแตงโม
ขายดี	เธอจึงระดมใช้สารเคมีในการบ�ารุงพืชผักเพื่อให้ออกมาสวย

 “ปลกูแบบไม่มคีวามรู ้ค่ดแต่อยากได้ผักที�สิ่วย ๆ เพื�อจะได้ขายง่าย ๆ” เธอบอก	

	 แต่บางปีเธอก็ต้องประสบปัญหา	 เพราะแม้จะระดมใช้สารเคมีแค่ไหน	 ก็ไม่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	เนื่องจากน�้าท่วมแปลงพืชผักจนเน่าเสียหาย

 “ปลกูเสิ่รจ็ ฝันตกลงหนกั ๆ นำา้กท่็วมแปลง เรากไ็ด้แต่นั�งด ูทำาอะไรไม่ได้” 	เธอเล่า	

	 กระนั้น	คอลีเยาะวนเวียนอยู่กับการปลูกผัก	ปลูกแตงโม	อยู่แบบเก่ามาอย่าง
ยาวนาน

เมื�อเข้าร่วมโครงการฯ

	 ปี	พ.ศ.	2558	โครงการปิดทองหลังพระฯ	เข้ามาส่งเสริมอาชีพเสริมในหมู่บ้าน	
คอลีเยาะเข้าร่วมโครงการฯ	 ต้ังแต่ครั้งน้ัน	 โดยเข้าร่วมท�าแปลงสาธิตการปลูกผัก 
ผสมผสานปลอดสารพิษ	และได้รับเลือกให้	เป็นประธานกลุ่มปลูกผัก	

	 ช่วงแรกก็มีคนเข้าร่วมโครงการปลูกผัก	ประมาณ์	20	คน	แต่ด้วยพื้นที่มีจ�ากัด	
แต่ละคนได้พ้ืนที่ปลูกไม่มาก	 และพ้ืนที่ปลูกผักในแปลงสาธิตก็ห่างไกลจากพ้ืนท่ี 
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ชุมชน	 ท�าให้บางคนที่อยู่ไกลจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกไม่อยากท�าต่อ	 เพราะเห็นว่าไม่ 
คุ้มกับการเสียเวลาและค่าน�้ามันรถที่ต้องขับมาปลูกผัก	 สุดท้ายจึงเหลือสมาชิก 
เพียงแค่	4	-	5	คน	ที่ยังท�าต่อ

 “เรากอ็ยู่ไกล แต่ค่ดว่า ไม่เป็นไรถ้้าเสิ่ยีค่านำา้มนัมาแล้วได้ความรู้เพ่�ม”	เธอบอก	

	 ผกัทีเ่ธอและสมาชกิทีเ่หลอืปลูก	คือ	ผกับุง้	ผกัคะนา้	ผักกวางตุง้	พริก	แตงกวา	
ฯลฯ	แต่ของเธอจะเน้นที่ผักบุ้ง	เพราะขายง่าย

	 ต่อมามีการย้ายแปลงปลูกผักไปแห่งใหม่ที่กว้างขวางกว่าที่เดิม	 จึงท�าให้ 
เพื่อนสมาชิกที่เคยออกไปก็กลับเข้ามาร่วมเพาะปลูกด้วยอีกรอบ	

	 ส่วนคอลีเยาะเอง	เธอมีพื้นเพาะปลูกในพื้นที่ใหม่นี้จ�านวน	4	แปลง	โดยแบ่ง
ชนดิพืชทีป่ลกู	ออกเปน็	แปลงแรกปลูกพรกิ	ถัดมาอกีแปลงปลกูแตงโม	อีกสองแปลง
ที่เหลือปลูกฟื้กัทองลายทอง	เธอบอกว่า	หากมีการปลูกใหม่ในแต่ละรอบ	เธอจะปลูก
สลับหมุนเวียนพืชทั้ง	4	ชนิดนี้กันทุก	ๆ	แปลง	เพื่อไม่ให้ดินเสื่อมสภาพ

 “โครงการเขาจะเน้นให้ปลกูให้หลากหลาย อย่าปลกูซื้ำา้ ๆ ตามกนั เพื�อจะได้ 
ขายง่าย แปลงหน่�ง ๆ ก็ไม่ควรปลูกพืชเด่ม ๆ ต่อเนื�องกันหลายรอบ เพราะมันจะ 
หมดแร่ธาต ุผกัเจรญ่เตบ่โตไม่สิ่มบูรณ์”	เธอย�้า
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ผั่กปลอดุสารพิษนำาช่องทางตลาดุมาให้

	 คอลีเยาะเล่าว่า	โครงการปิดทองหลังพระฯ	จะเน้นให้ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้
เข้ามาในครัวเรือน	เธอจึงต้องเรียนรู้วีธีการท�าปุ�ยหมัก	เพื่อใช้ในการบ�ารุงพืชผักแทน
การซ่ือ้ปุ�ยเคมีและยาก�าจัดศตัรพืูช	ผลทีเ่กิดขึน้จากการหันมาปลูกผักปลอดสาร	ท�าให้
เธอสามารถส่งขายประจ�าที่โรงพยาบาลได้		

 “ดใีจที�เราทำาผักได้สิ่วยและปลอดภัย เดม่ขายผักได้แค่ตลาดในหมูบ้่าน หรือ 
ร้านก๋วยเตี�ยวเท่านั้น ตอนนี้ส่ิ่งผักให้กับโรงพยาบาลมาแล้ว 2 ปี ปิดทองฯ เขา 
ช่วยประสิ่านให้”	เธอเล่าด้วยความภูมิใจ

	 นอกจากโครงการปิดทองหลังพระฯ	 จะเป็นผู้หาช่องทางการตลาดให้ท้ังที ่
โรงพยาบาลแล้ว	 ยังประสานงานให้เกษตรผู้ปลูกผักได้น�าผักไปขายตามงาน 
ต่างๆ	 อีกด้วย	 ครั้งแรกที่ได้น�าผักไปขายคือท่ีงานเปิดตลาดใหม่ที่โกตาบารู	 ซ่ึ่งมี 
นายอ�าเภอเป็นประธานเปิดงาน	 การไปขายผักคร้ังนั้น	 ยังท�าให้เจ้าหน้าที่ทาง 
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่อ�าเภอได้รู้จักผักจากบ้านจ�าปูนมากขึ้น	

	 ช่วงแรก	ๆ	โครงการปิดทองหลังพระฯ		สนับสนุนค่าน�้ามันให้เนื่องจากเกรงว่า
เธอจะขายไม่ได้และไม่มีก�าไร	ตอนนี้เธอบอกว่า	ไม่ต้องให้แล้ว
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 “ทุกวันนี้ ขายที�ตลาดในหมู่บ้าน 2 วัน คือวันอังคารกับวันศุกร์ สิ่่วนวันจันทร์ 
กับวันพฤหัสิ่บดีจะไปขายที�ตลาดสิ่ดรามัน” เธอบอก	 ไม่ใช่ขายเฉพาะผักของ 
ตนเองเท่านั้น	เธอรับซ่ื้อผักของเพื่อนสมาชิกไปขายด้วย	

 “รับซื้ื้อของเพื�อนในราคา 20 บาท ไปขายราคา 30 - 35 บาท สิ่่วนแตงกวา 
รับซื้ื้อ 15 บาท ไปขาย 25 บาท ราคาที�ตั้ง ก็ดูจากที�ซื้ื้อมาเป็นหลักว่าซื้ื้อมาเท่าไหร่” 
เธอแจงรายละเอียด	

	 เธอบอกว่า	 บางครั้งจะสอบถามราคากลางกับผู้ใหญ่บ้าน	 เพ่ือให้ตรงหรือ 
ใกล้เคียงกับราคาตลาดข้างนอกที่ซ่ื้อ	 เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนสมาชิก	ที่ผ่าน
มาทุกคนจะเข้าใจในราคาที่รับซ่ื้อและราคาที่เธอน�าไปขายต่อ	

 “เราต้องเอากำาไรบ้าง เพื�อนก็เข้าใจ เพราะสิ่ำาหรับเขา แค่มีคนซื้ื้อก็พอใจแล้ว 
การที�เรารับซื้ื้อแบบนี้ก็ดีนะ ทำาให้เขาก็ขยันข่้น”	เธอกล่าว

	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ทุกวันนี้คอลีเยาะมีลูกค้าเพ่ิมข้ึนเร่ือย	 ๆ	 เธอบอกว่า	 
ก็เพราะผักของเธอไม่ใช้สารเคมี	 ช่วงแรกอาจมีคนไม่เชื่อบ้าง	 แต่เมื่อเธอย�้าว่าเป็น 
ผักในโครงการของปิดทองฯ	ผู้คนก็เชื่อมั่นขึ้น

 “ถ้้าเราใช้สิ่ารเคมี ทางโครงการฯ เขาก็ไม่ให้เราเข้าร่วม เราบอกกับลูกค้า 
แบบนี้” เธอบอกถึงจุดขายของตัวเอง

ชีว่ตดีุข้�น

	 ปัจจุบัน	 คอลีเยาะมีรายได้จากการปลูกผักขายเองและรับซ่ื้อผักไปขาย	
ประมาณ์	2,000	บาทต่ออาทิตย์	 ขายได้มากสุด	 4,000	บาทต่ออาทิตย์	 น้อยสุด
ประมาณ์	1,000	-	1,500	บาท	ขึ้นอยู่กับว่าน�าผักไปขายที่ไหน	เช่น	ถ้าไปขายตลาด
ข้างนอกจะได้เยอะกว่าขายในหมู่บ้าน	เพราะขายในหมู่บ้านมีทั้แจกทั้งแถม

	 คอลีเยาะบอกว่า	 เธอภูมิใจที่ปัจจุบันตัวเองขายของเก่งข้ึน	มีเทคนิคการขาย
ที่สามารถเรียกลูกค้าไปเพ่ิมขึ้น	 ทุกวันนี้	 คอลีเยาะยอมรับว่าเธอและครอบครัวมี 
ชีวิตดีที่ดีขึ้น	 เพราะมีรายได้เพ่ิมเข้ามาในครอบครัวสม�่าเสมอ	สามารถส่งลูก	 3	คน	
เรียนหนังสือได้
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อนาคตอยู่ที�ทุกคน

	 ในอนาคต	คอลเียาะยงัมุง่มัน่ท่ีจะปลูกและชว่ยสมาชิกขายผกัตอ่ไป	นอกจาก
น้ีแล้ว	 ในเวลาอันใกล้	 เธอหมายมั่นท่ีจะขยายอาชีพไปสู่การเล้ียงโคขุนและแพะ 
อีกด้วย

	 ส�าหรับกลุ่มปลูกผักนั้น	 เธอมั่นใจว่าอีก	 3-4	 ปี	 ข้างหน้านี้กลุ่มจะมีความ 
เข้มแข็งและเดินหน้าเองต่อไปได้โดยไม่มีพ่ีเลี้ยง	 แต่ท้ังน้ีทั้งน้ันต้องอยู่ที่สมาชิกว่า 
จะร่วมด้วยช่วยกันแค่ไหน

  “อนาคตของกลุ่มไม่ได้อยู่ที�เราคนเดียว สิ่มาช่กคนอื�นๆก็ต้องเรียนรู้และ 
พัฒนาอย่างจร่งจังด้วย”	เธอสรุป

นางคอลีเยาะ	สามอ  อาย่ 48  ปีิ 

หมู่ื่ 6 บ้านจัำาปูิน ต้ำาบลัท่ี่าธิง อำาเภอรามัื่น จัังหวัดยะลัา
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ไสว คงเทพ 

ผั่กปลอดุภัยบนดิุนทรายสีขาว
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“ลุงนึกถึงรัชกาลที�	9	ที�ออกความคิดุนี�มา	ทำาไมคนไม่ท้อ

ทำาไมเขาทำาไดุ้	เราก็มีมือมีตีน	ถ้าเราท้อ	ลูกหลานหร้อชาวบ้าน

จัะเห็นตัวอย่างที�ดีุไดุ้จัากที�ไหน”

รอนแรมจัากถิ�นอีสาน

	 ถ่ินฐานบ้านเกิดของไสว	 คงเทพ	 หรือ	 “ลุงไสว”	 คือจังหวัดศรีสะเกษ	 ใน 
วัยหนุ่มลุงไสวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	 ชีวิตระหกระเหินจนมาพบกับภรรยา
ที่จังหวัดยะลา	 เมื่อแต่งงานมีครอบครัว	 เปลี่ยนอาชีพมาท�าสวนยางอยู่ในพ้ืนที่
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้	เขื่อนบางลาง	จังหวัดยะลา	กระทั่งมีการจัดสรรพื้นที่
ท�ากินใหม่ของนิคมสหกรณ์์บาเจาะ	ลุงไสวและครอบครัวจึงย้ายมาท�าสวนปาล์มบน
พื้นที่ที่ได้รับจัดสรรจ�านวน	20	ไร่	ในต�าบลโคกเคียน	จ.นราธิวาส

	 นอกจากท�าสวนแล้ว	 ลุงไสวยังมีฝีมือด้านช่าง	 ด้วยความสามารถดังกล่าว	
ท�าให้ลุงไสวมีโอกาสเข้าท�างานเป็นลูกจ้างประจ�าของนิคมอุตสาหกรรมบาเจาะ	 
ในต�าแหน่งช่างทั่วไป	 ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นลูกจ้างของนิคมบาเจาะ	 ลุงไสวท�า 
การเกษตรควบคู่กันไปด้วย	ทั้งการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด	 การท�าสวนปาล์ม
น�้ามัน	และการเพาะเห็ดฟื้างจากทลายปาล์ม

การเร่�มต้นบนผื่นดิุนสีขาว

	 จากพ้ืนฐานที่ปลูกผักไว้กินเองอยู่แล้ว	 เมื่อปี	 2530	 มีหน่วยงานรัฐหลาย 
หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมการท�าเกษตรตามหลักทฤษฎีิใหม่	 ทั้งการสนับสนุนความรู้	 
และอุปกรณ์์	นับแตน้ั่นมาลุงไสวก็มุง่มัน่ท�าการเกษตรตามแนวทางดังกลา่ว	จนแปลง 
ปลูกผักของลุงไสวได้รับการยกย่องให้เป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ	
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	 ลุงไสว	 เล่าว่า	 แต่ก่อนสภาพดินในพื้นที่ที่ท�ากินอยู่นี้	 เป็นดินทรายสีขาว	 
เพาะปลูกไม่ได้	 มีคนย้ายเข้ามาต่างก็หนีหาย	แต่ท่ามกลางข้อจ�ากัดดังกล่าว	 ลุงจึง 
แก้ปัญหาด้วยการเพาะเห็ดฟื้างจากทะลายปาล์มเป็นเบื้องต้น	 เม่ือเห็ดหมด 
ผลผลิตก็น�าทะลายปาล์มมาท�าปุ�ยปรับสภาพดิน	 โดยใช้ร่วมกับน�้าหมักชีวภาพ 
ที่กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาส่งเสริม	ท�าอยู่ราว	3	-	4	ปี	สภาพดินก็ดีขึ้น

ปิดุทองฯ	เปิดุทาง

	 เมื่อปี	 2559	สถาบันอิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (ปัตตานี)	 
จัดประชุมเรื่องการส่งเสริมการท�าเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 ลุงไสวเข้าร่วม
ประชมุในครัง้นัน้ดว้ย	แมเ้รือ่งท่ีประชมุจะเปน็เรือ่งท่ีท�าและมพ้ืีนฐานอยู่แลว้	แตด่ว้ย 
ความสนใจใคร่รู้ในประสบการณ์์ใหม่	 ๆ	 ลุงไสวจึงกระตือรือร้นกับการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและซ่ึมซ่ับความรู้จากการประชุมอย่างเต็มที่

	 การประชุมคร้ังนั้นน่ันเองที่เปิดโอกาสให้ลุงไสวได้รู้จักกับโครงการปิดทอง
หลังพระฯ	เป็นครั้งแรก	ลุงบอกว่าในการประชุมวันนั้นมีชาวบ้านเข้าร่วมราว	50	คน	 
ส่วนใหญ่มีอาชีพท�าสวนปาล์มในพ้ืนท่ีจัดสรรของนิคมอุตสาหกรรมบาเจาะ	 และ 
ปลูกพืชผักเล็ก	 ๆ	 น้อย	ๆ	 ไว้กินเอง	 เมื่อทุกคนได้รู้จักกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 
ก็ท�าให้เริ่มเกิดมุมมองใหม่	ๆ	ต่ออาชีพที่ตัวเองท�าอยู่

	 หนึ่งเดือนต่อมา	 โครงการฯ	 น�าลุงไสวและชาวบ้านหลายสิบคนไปศึกษา 
ดูงานการท�าเกษตรในหลาย	ๆ	 พ้ืนท่ี	 ท้ังจังหวัดพัทลุง	 นครศรีธรรมราช	 พิษณุ์โลก 
นครราชสีมาลุงเล่าว่า	บางแห่งมีการเลี้ยงปลา	 โดยมีการปลูกผักไว้รอบ	ๆ	ขอบบ่อ 
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เพ่ือใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่าและสามารถเข้าถึงน�้าได้อย่างสะดวก	ขณ์ะท่ีพ้ืนที่ไม่ไกลจาก 
บ่อก็จัดสรรไว้เลี้ยงวัว	 เลี้ยงไก่	 เลี้ยงผึ้ง	และปลูกพืชผักอื่น	ๆ	อย่างหลากหลายและ 
ครบวงจร	ซ่ึ่งเป็นประสบการณ์์ที่ได้ประโยชน์มาก	แต่สิ่งท่ีประทับใจที่สุดในการเดิน 
ทางไปศึกษาดูงานในครั้งนั้นคือ	 ได้เรียนรู้การท�าน�้าส้มควันไม้	 ท่ีสามารถน�ามาฉีด 
รดผักเพื่อไล่แมลง	และการท�าปุ�ยหมักจากอินทรีย์สารต่าง	ๆ

  “ถ้้าใช้ปุ๋ยเคมี มันก็จะย่�งทำาให้เพ่�มต้นทุน อย่างนำ้าปุ๋ยหมักของลุง ปลาแค่
ก่โลกรัมละแปดถ่้งสิ่่บบาท กากนำ้าตาลถ้ังละหน่�งถ่้งสิ่องถ่้งสิ่ามร้อยบาท ก็สิ่ามารถ้
ผล่ตนำ้าปุ๋ยได้อย่างเหลือเผือ”	ลุงไสวกล่าวอย่างภาคภูมิใจ

การเรียนรู้ดุ้วยหัวใจั

	 ในการปลูกพืชผัก	 ปัญหาท่ีเกษตรกรทุกคนต้องเจอคือหนอนหรือแมลงที ่
เข้าท�าลายพืชผล	บางทีการใช้อินทรีย์สารก็อาจเอาไม่อยู่	 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว	
ลุงไสวบอกว่า	 บางครั้งต้องเว้นช่วงหรือสลับปลูกกับพืชอื่น	 ๆ	 หากจะแก้ปัญหา 
ด้วยการสลับพืชปลูก	 จะต้องหันไปปลูกพืชที่ไม่ได้ต้องการก้านใบเป็นผลผลิต	แต่ 
ต้องเป็นพืชที่ปลูกเพื่อเอาผล	พวกฟื้ักเขียวหรือฟื้ักทอง	เป็นต้น

 “ผักที�ลุงชอบเอามาสิ่ลับปลูกในแปลง คือฟัักเขียว ฟัักทอง เพราะดูแล 
ง่ายกว่าพวกกวางตุ้งและคะน้าเยอะ แมลงก็น้อย ไม่ค่อยมีโรค ขายง่าย ราคา 
ไม่ค่อยตก”		ลุงไสวยืนยัน

	 ลุงไสวบอกอีกว่า	 การปลูกผักให้ได้ผลดีน้ัน	 ต้องเอาใจใสตลอดเวลา	 หาก 
ละเลยเพียงช่วงไม่ก่ีวัน	 ก็อาจถูกแมลงบุกรุกท�าลายเอาง่าย	 ๆ	ลุงไสวก็เคยประสบ 
ปัญหาดังกล่าว	 2	 -	 3	 ครั้ง	 เพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับอย่างอื่นจนไม่มีเวลาดูแลผักเท่า 
ที่ควร	ผ่านไปเพียง	4	-	5	วัน	ผักคะน้ากับกวางตุ้งที่ปลูกไว้ก็เสียหายยับเยิน	ลุงไสว
จึงพยายามเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละครั้ง	 	 กระทั่งกลายเป็นผู้มีภูมิรู้ใน 
การปลูกผักปลอดสารพิษที่ช�านาญที่สุดคนหนึ่ง	ในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง	

 “ถ้้าเราเบื�อหรือปลูกท่้งปลูกขว้าง สิ่ักพักแมลงจะลง ต้องค่ดไว้เสิ่มอว่า ไหน ๆ   
ลุงก็เลือกมาทางน้ีแล้ว จะเบื�อหรือหนีไปปลูกพืชแบบใช้สิ่ารเคมีไม่ได้ อย่างน้อย ๆ  
ลุงก็จะมีผักปลอดสิ่ารพ่ษก่นในครัวเรือน มากไปกว่าน้ัน คนที�ซื้ื้อผักลุงไปก็จะได้ 
ก่นผักที�ปลอดภัย”	ลุงไสวกล่าว
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การเปลี�ยนแปลงที�ไม่เปลี�ยนไป

	 หลังโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เข้ามาร่วมงานกับผู้คนในชุมชน	 เกิดการ 
เปลีย่นแปลงในทางท่ีดีขึน้หลาย	ๆ 	ดา้น	ทัง้ดา้นแหลง่น�้าใชใ้นการเกษตร	ทีโ่ครงการฯ 
เข้ามาร่วมขุดเจาะ	ปรับปรุง	 และสร้างระบบน�้าในพ้ืนท่ีแปลงรวมของชุมชน	 ช่วย
ประสานงบประมาณ์ในการสร้างโรงเรือนปลูกผักจากหน่วยงานอื่นให้กับเกษตรกร 
ที่สนใจ	ขยันหมั่นเพียร	และพร้อมยอมรับกติกาของกลุ่ม	

	 ตั้งแต่โครงการเข้ามา	 ลุงไสวและเพ่ือนเกษตรกรอีกหลายคน	 มีแปลงเกษตร 
รวม	12	ไร่	และได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแตทูวอ 
ภายใต้ชื่อ	 “สวน&ไร่”	 ในศูนย์ฯ	 มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการท�าเกษตร 
แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม�่าเสมอ	 ลุงไสวคือหนึ่งในวิทยากรที่คอยถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในการเพาะปลูกให้กับผู้ที่สนใจ

	 รายได้ที่ได้จากการขายผัก	ลุงไสวบอกว่า	ตกประมาณ์	1,000	-	2,000	บาท 
ต่อสัปดาห์	 ซ่ึ่งแม้จะเป็นอาชีพเสริมแต่ก็ท�าให้มีรายได้ทุก	 ๆ	 วัน	 อย่างน้อย	 ๆ	 ก็ 
วันละ	70	บาท	แต่แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น	ลุงไสวก็ยืนยันว่า	 รายได้ดังกล่าวจะไม่พอ 
และไม่เหลือ	ถ้าไม่ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวร่วมด้วย	

 “ดีที�การทำาการเกษตรแบบนี้ทำาให้ลุงไม่ต้องเสีิ่ยเง่นไปซื้ื้อหามาก่น มันก็ 
เลยทำาให้รายจ่ายลดอัตโนมัต่ ทุกวันน้ี ลุงมีหลักค่ดในการดำารงชีว่ตคือทำาในสิ่่�งที� 
ชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื�น ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น และต้องรู้จักพอเพียง”	ลุงไสวกล่าว

ความภาคภูมิใจั	3	ประการ

	 จากอาชีพรับจ้างท่ัวไป	มาเป็นช่าง	 และกลายเป็นเกษตรกรตัวอย่างท่ีเดิน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทุกวันนี้	สิ่งที่ลุงไสวภาคภูมิใจมาก	ๆ	มีอยู่	3	อย่าง	 
นั่นก็	 หนึ่งการได้ท�าหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรให้กับคนอื่น	 ๆ	สองการ 
เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้แปลงปลูกผักของกลุ่มกลายเป็นแปลงตัวอย่าง	 และสาม 
สามารถแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในสวนปาล์มด้วยตัวเอง

	 ลงุไสว	รูด้ว่ีา	ตวัเองไมไ่ด้เรยีนจบสงู	ตน้ทนุชวีติกต็�่า	แตพ่อวนัหนึง่ตวัเองกลาย
เปน็วทิยากรท่ีสามารถใหค้วามรูแ้กค่นอืน่	ๆ 	ได้	ถอืเปน็ส่ิงมหศัจรรยอ์ยา่งหน่ึงของชวีติ		
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นายไสว	คงเทพ  อาย่ 70 ปีิ 

หมู่ื่ 4 บ้านฮูแต้ทูี่วอ ต้ำาบลัโคกเค่ยน อำาเภอเมืื่อง จัังหวัดนราธิิวาสื

	 ขณ์ะท่ี	 ความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับแปลงปลูกผักของ 
กลุ่มจนกลายเป็นแปลงตัวอย่างของสามจังหวัดชายแดนใต้นั้น	 ท�าให้ลุงไสวได้พบ 
กับผู้คนหลากหลายที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้	 ท้ังยังท�าได้ออกรายการทีวีต่าง	 ๆ	 จนกลุ่ม
ปลูกผักมีชื่อเสียง		

อนาคตที�วาดุหวัง

	 ในอนาคต	ลงุไสวอยากมีอาคารสถานทีส่�าหรับขายผกัท่ีไดม้าตรฐาน	จ�าหนา่ย
ทัง้พืชผกัปลอดภยั	ตน้กลา้	เมลด็พนัธ์ุ	ปุ�ยอินทรยี	์ตลอดถงึการสาธติการท�าปุ�ยอนิทรีย์
จากเศษวัสดุธรรมชาติ	 ลุงไสวบอกว่า	 ไม่อยากเห็นเกษตรกรถางหญ้าแล้วน�าไปเผา	
เพราะพืชต่าง	ๆ	สามารถน�ามาเข้าเครื่องบดสับ	ท�าเป็นปุ�ยอินทรีย์ได้อย่างดี	

 “อยากให้พืชผักทุกชน่ดเพาะชำาไว้ในถุ้ง เหมือนต้นพร่ก ต้นมะเขือ พร้อม
จำาหน่ายให้คนไปปลูก มีโรงเรือนกันแดดกันฝัน เวลามีคนมาซื้ื้อผัก ก็สิ่ามารถ้เลือก
หาต้นกล้าไปปลูกต่อได้ ถ้้าอยากได้ปุ๋ย เราก็มีให้พร้อมสิ่รรพ”		ลุงไสวเล่าถึงความฝัน
ที่จะท�าให้เกิดขึ้นให้ได้

 “อีกสิ่องสิ่ามปี ลุงมั�นใจว่าทำาได้”	ลุงไสวยืนยัน
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“เราเป็นผู้่ให้	เราไม่ต้องคำานึงถึงว่าจัะไดุ้

ผ่ลตอบแทนกลับมา 

แต่ให้หาช่องทางช่วยคนที�ดุ้อยโอกาส 

ให้ดีุข้�นมาอีกให้มากที�สุดุ 

แล้วเราจัะมีพันธมิตรที�มาก”

สม�น ผ่่�นพริ่ม 

ปลูกผั่กบนโต๊ะ
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มาจัากที�ราบสูง

	 สมาน	 ผ่านพรม	 หรือน้าหมาน	 เกิดที่จังหวัดศรีสะเกษ	 ตอนอายุ	 21	 ปี 
ถูกคัดเลือกเป็นทหารเกณ์ฑ์์	 มีโอกาสไปประจ�าการอยู่เกือบท่ัวทุกภาคของประเทศ	 
ช่วงอายุ	23	ปี	ย้ายมาประจ�าการที่จังหวัดยะลา	และตัดสินใจสมัครเป็นทหารพราน
ต่อหลังปลดประจ�าการ		

	 เป็นทหารพรานอยู่ได้เพียง	3	ปี	น้าหมานก็ลาออก	หันมาปักหลักมีครอบครัว
ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง	 เลี้ยงวัว	และท�าสวนผลไม้บนท่ีดินที่ได้รับการจัดสรร
ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้	เขื่อนบางลาง	จังหวัดยะลา

	 ปี	2544	มีการเปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์์นิคมอุตสาหกรรมบาเจาะ	จังหวัด
นราธิวาส	น้าหมานสมัครเข้าเป็นสมาชิก	 จนได้รับจัดสรรพ้ืนที่ท�ากิน	 และน�าพ้ืนที่ 
ดังกล่าวมาท�าสวนปาล์มน�้ามันและสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน	 	 ช่วงแรกที่มาอยู่	 
นา้หมานยงัเทยีวมาเทยีวไประหว่างบ้านในปัจจบัุนกับบา้นทีจ่งัหวดัยะลา	แตห่ลงัจาก
นั้นสองปี	มีการประกาศให้เอกสารสิทธิ�ในที่ดินแก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและมีทะเบียน
บ้านอยู่ในพื้นที่	น้าหมานเลยต้องย้ายภูมิล�าเนามาอยู่อย่างถาวร		

1	ใน	4	แกนนำา	ผู้่เร่�มต้นกับปิดุทองฯ

	 น้าหมาน	เล่าว่า	ในปี	2559	โครงการปิดทองหลังพระฯ	ได้เห็นศักยภาพของ 
ชุมชนฮูแตทูวอ	 ท่ีจะพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนและชนบทโดยปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง	 จึงมีการประชุมในพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงโครงการฯ	 ให้ชาวบ้านกว่า 
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ครึ่งร้อยรับรู้และออกความคิดเห็น	 ภายหลังการประชุม	 น้าหมานได้รับเลือกให้ 
เป็นหนึ่งในแกนน�าไปดูงานเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระต�าหนักหนัก 
ภูพานราชนิเวศน์	จังหวัดสกลนคร	

 “ตอนนั้นคัดเฉีพาะผู้นำา มีท้ังหมด 4 คน คือ ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอ่หม่าม  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็เราเร่�มออกเด่นทางกันตั้งแต่วันที� 23 กุมภาพันธ์ุ ปี 2559”  
น้าหมานย้อนหลังเหตุการณ์์

	 การไปดูงานในครั้งนั้น	 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้น�าได้เปิดมุมมองใหม่	 ๆ	 ด้าน
การเกษตร	 เพ่ือจะได้น�าสิ่งที่พบเจอกลับมาต่อยอดในพ้ืนท่ี	 ช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหา
การซ่้อนทับของหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ลงท�างานในพื้นที่	ประเมินกระบวนการขับเคลื่อน
งานร่วมกับปิดทองฯ	โดยเฉพาะความร่วมมือจากชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 ข้อสรุปอย่างหนึ่งที่น้าหมานจ�าได้ในวันนั้นคือ	โครงการปิดทองหลังพระฯ	จะ
เริม่ตน้กระบวนการรว่มมอืกบัชาวบา้นโดยการชว่ยกนัพฒันาระบบน�้าใชท้ีม่สัยดิ	และ
ขยับขยายสู่เรื่องระบบน�้าในพื้นที่แปลงเกษตรพอเพียงที่ยังคงด�ารงอยู่ถึงทุกวันนี้

ผู้่	“ยกระดัุบ”	งานปลูกผั่ก

	 จากการดูงานท่ีพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์	 สิ่งท่ีน้าหมานประทับใจที่สุด 
คือการปลูกสตอเบอรี่ในกระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่	 วิธีการปลูกดังกล่าว	 เป็นการเอา 
ท่อไม้ไผ่ผ่าครึ่งยกระดับจากพ้ืนดินในลักษณ์ะคล้ายแคร่	 เอาดินใส่ในร่องกระบอก 
แลว้ปลกู	วิธกีารนี	้นา้หมานบอกวา่จะท�าใหค้วบคมุวัชพืชไดง้า่ย	ดูแลรกัษางา่ย		เพราะ
ไมต่อ้งกม้	ๆ 	เงย	ๆ 		สามารถควบคุมปริมาณ์การให้น�้าและปุ�ยกบัพืชได้อย่างพอเหมาะ	
ที่ส�าคัญ	รูปแบบดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในชุมชนของตัวเองได้อย่างแน่นอน	

	 หลังกลับจากดูงาน	 น้าหมานจึงไม่รีรอท่ีจะด�าเนินการในสิ่งที่คิด	ท�าเรื่อยมา 
จนคุณ์ชายมาเย่ียมท่ีบ้านและชมเชยการที่เขาสามารถดัดแปลงความคิดจากการ 
ดูงานมาใช้ได้จริง	

	 น้าหมานเรียกสิ่งที่ตนเองประยุกต์ท�าขึ้นว่า “การปลั้กผู้ักบนโต๊ะ”	ซ่ึ่งเป็นการ 
ท�ากระบะขนาด	1	x	4	เมตร	ยกระดบัข้ึนมาจากพ้ืน	ใสดิ่น	ปลกูผกัขา้งใน	และมหีลังคา
โปร่งแสงด้านบนเพื่อให้สามารถปลูกในฤดูฝนได้
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 “พอดีคณุชายมา กพ็ามาดโูตะ๊ปลกู เรากบ็อกวา่ใชต้น้ทนุแค ่200 บาท คณุชาย
กช็มว่าได้มาตรฐานและควรพฒันาต่อ ผมจ่งหันมาทำามันอย่างจร่งจัง”		น้าหมานเล่า

	 อย่างไรก็ตาม	 ช่วงแรกท่ีปลูกผักบนโต๊ะ	 น้าหนามยอมรับว่า	 แม้จะท�าให้ 
ผลผลิตดีขึ้น	 แต่ก็ต้องลองผิดลองถูกกับวัสดุอุปกรณ์์อยู่พอสมควร “ทำามาสิ่ักปี  
เราก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ควรใช้ไม้เป็นวัสิ่ดุฐานรอง เพราะเมื�อโดนนำ้าบ่อย ๆ  มันจะพังง่าย 
ความล่กของกระบะบนโต๊ะก็ควรสิู่งไม่เก่น 7 น่้ว หากน้อยกว่าน้ีผักจะไม่ค่อย 
งอกงาม”		น้าหมานบอกว่า	

	 ส่วนดินที่ใช้ปลูกน้าหมานบอกว่า	 ต้องเป็นดินที่โปร่ง	 สามารถระบายน�้า	 
ระบายอากาศได้ดี	 	 สูตรดินที่น้าหมานคิดค้นและใช้อยู่ทุกวันนี้คือ	 ขุยมะพร้าวหมัก	 
3	ส่วน	ดิน	1	ส่วน	มูลสัตว์	1	ส่วน	และปูนขาวอีก	1	ส่วน	

	 น้าหมานบอกว่า	 ปัจจุบันวิธีการปลูกผักบนโต๊ะแบบน้ี	 ได้รับความสนใจจาก
กรมวิชาการเกษตรเป็นอย่างมาก	 มีการพัฒนาระบบและรูปแบบให้มีมาตรฐาน 
มากขึน้	เพ่ือรองรบัการท�าเกษตรอินทรยีโ์ดยเฉพาะ	แตป่ญัหาคอื	เกษตรกรยงัไมค่อ่ย 
ปรับเปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์	 กลัวว่าจะไม่ได้ผล	ทั้ง	 ๆ	ที่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ว่า	 
การปลูกผักรอบหน่ึง	 ๆ	 ในพ้ืนท่ี	 1	 โต๊ะ	 ขนาด	 1x4	 เมตร	 สามารถสร้างรายได้ให้ 
น้าหมานถึง	1,200	บาท	และปีหนึ่ง	ๆ	สามารถปลูกได้ถึง	5	-	6	รอบ

 “ปัญหาคือเกษตรกรบางรายยังไม่เปิดใจลองทำาสิ่่�งใหม่”	น้าหมานบอก

การค้นพบยิ�งใหญ่ในพ้�นที�เล็ก	ๆ

	 จากประสบการณ์์	 น้าหมานพบว่าการส่งเสริมการปลูกผักนั้น	 ควรเป็นผัก 
ที่คนนิยมบริโภค	 เช่น	 ผักสลัด	 ต้นหอม	คื่นช่าย	หรือชนิดใดก็ตามท่ีมีตลาดรองรับ 
กว้างขวาง	แตต่อ้งปลกูผกัธรรมดา	ๆ 	เหลา่น้ันใหเ้ปน็เรือ่งทีไ่มธ่รรมดา	เพ่ือเพ่ิมมลูคา่	
โดยค�านึงถึงการประหยัดเวลา	 ใช้ทรัพยากรที่น้อย	และเกิดมูลค่าสูงสุด	การท�าผัก
อินทรีย์คือหนึ่งในรูปแบบที่สามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

 “ที�ผ่านมาเกษตรกรใช้ทรัพยากรสิ่่น้เปลือง ต้องใช้เนือ้ที�เป็นไร่ ๆ จง่จะสิ่ามารถ้
สิ่รา้งรายได้ตามที�ตอ้งการได้  แต่การปลกูแบบนี ้ปรับขนาดพ้ืนที�ลดลงแบบนี ้ประหยดั
ก็ประหยัด เวลาก็ใช้ไม่มาก แถ้มผลผล่ตและรายได้ก็ไม่ต่างกัน”		น้าหมานกล่าว
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สู่การแบ่งปัน

	 น้าหมานบอกว่า	 ในหลวงรัชกาลที่	 9	 ทรงด�ารัสว่า “ด่นไม่ดีไม่เป็นไร ขอให้ 
เป็นคนดี เพราะนั�นจะทำาให้มีแรงจูงใจที�จะพัฒนาต่อ”	 ด้วยพระราชด�ารัสดังกล่าว
น้ีเอง	ที่ท�าให้ทุกวันนี้น้าหมานด�ารงตนอยู่ในท�านองคลองธรรม	และพยายามท�าให้ 
ตัวเองมีคุณ์ค่าที่สุด	ทั้งคุณ์ค่าต่อตัวเอง	และคุณ์ค่าต่อผู้อื่น		

 “เราไมด่ื�มเหลา้ หลกีเลี�ยงการใชช้วีต่ที�ไรคุ้ณคา่ ทกุศาสิ่นาสิ่อนใหเ้ราเปน็คนดี 
แต่ไม่ใช่ดีแค่พูด แต่ต้องปฏิ่บัต่ให้เห็นจร่ง”  

	 การปฏิิบัติให้เห็นจริงดังว่า	 อย่างหน่ึงที่น้าหมานยึดปฏิิบัติมาตลอดก็คือการ
รู้จักแบ่งปันต่อผู้อื่น	ปัจจุบันน้าหมานได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการศึกษา
และหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 ให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร	 เพ่ือเป็นแบบ
อย่างให้เกษตรกรคนอื่น	ๆ	ได้เรียนรู้เอาเป็นแบบอย่าง		

 “ทุกวันนี้เราย่นดีจะถ้่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนที�สิ่นใจ ถ้่ายทอดให้ฟัรี ๆ ไม่
ทวงบญุคณุอะไรทัง้สิ่่น้ ใครอยากรูอ้ยากทำาเปน็ มาดู มาสิ่อบถ้ามได้เลย เราถ่้ายทอด
ให้ทุกอย่าง ไม่กั�ก ไม่ปิด หรือกลัวว่าคนอื�นจะทำาได้ดีกว่า”	น้าหมานกล่าว

	 นอกจากการแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนแล้ว	 การมีสติ	 การรู้จักความพอดี	 คือส่ิงที ่
น้าหมานยึดเป็นหลักปฏิิบัติของชีวิต	 โดยเฉพาะความพอดีน้ัน	น้าหมานบอกว่าต้อง
ค�านึงถึงให้มาก	เพราะไม่เช่นนั้นจะท�าให้ชีวิตยุ่งยากไปหมด
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 “เรามาช่วยงานสิ่่วนรวม ก็ต้องดูด้วยว่าครอบครัวของตัวเองเป็นอย่างไร  
ไม่ใช่ช่วยงานสิ่่วนรวมอย่างแข็งขัน แต่ลูกเมียอดอยากอยู่ที�บ้าน แบบน้ันก็ไม่ถู้ก  
หรือค่ดถ้่งแต่เรื�องของตัวเองโดยไม่สิ่นใจเรื�องสิ่่วนรวมเลย ก็คงไม่ใช่”

เพ้�ออนาคตที�ยั�งยืน

	 ปัญหาเรื่องน�้าเป็นปัญหาใหญ่ของคนท่ีน่ี	 แม้ว่าวันนี้น�้าในแปลงเกษตร 
จะสามารถแก้ได้แล้ว	 แต่น�้าใช้ในครัวเรือนยังเป็นปัญหาอยู่มาก	 โดยเฉพาะใน 
หน้าแล้งช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม	ชาวบ้านจะประสบปัญหาการขาดน�้า
กินน�้าใช้อย่างหนัก	น้าหมานจึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า	ภายในระยะเวลา	5	ปี	หลังจากนี้	 
ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและยั่งยืนให้ได้	

	 สิ่งที่น้าหมานยังเป็นห่วงอยู่บ้างคือ	 ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสืบสานงาน 
ด้านการเกษตรจากรุ่นพ่อรุ่นแม่	 ซ่ึ่งจะท�าให้ศูนย์	 “สุวัน & ไร่ เร้ยนร้้เศรษฐก่จ 
พอเพ้ยงบ้านฮู้แตทุ้วัอ”	 ที่น้าหมานกับชาวบ้านช่วยสร้างกันไว้	 จะล้มหายตาย 
จากไป	

	 นา้หมานบอกวา่มทีางเดยีวเทา่น้ันทีจ่ะท�าใหศ้นูยฯ์	ดังกล่าวไดรั้บการสบืทอด
โดยคนรุ่นหลัง	คือการท�าให้พวกเขาเห็นคุณ์ค่าและมูลค่าของศูนย์แห่งนี้ให้ได้

 “ต้องทำาให้พวกเขาเห็นว่าศูนย์ฯ มันมีคุณค่ายังไง และเป็นแหล่งเรียนรู้ที�ทำา 
ให้พวกเขาเห็นแนวทางการสิ่ร้างมูลค่าจากการเกษตรยังไง ถ้้าเขาเห็นคุณค่าและ 
เห็นว่าหากทำาแบบนี้ก็สิ่ามารถ้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสิ่บาย พวกเขาก็จะสิ่ืบทอดต่อ
สิ่่�งที�เราทำาเอาไว้”		น้าหมานทิ้งท้ายอย่างมีหวัง			

นายสมาน	ผ่่านพรม		อาย่ 58 ปีิ 

หมู่ื่ 4 บ้านฮูแต้ทูี่วอ ต้ำาบลัโคกเค่ยน อำาเภอเมืื่อง จัังหวัดนราธิิวาสื
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ฮ�ซัน สะต�ปอ 

แพะบัณีฑิิต

“ทุกอย่างต้องลงมือทำา		ถ้าไม่ทำาจัะไม่เห็นผ่ล”
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เรียนมาดุ้านสัตวศาสตร์

	 อาซั่นมีพ่ีน้องท้ังหมด	 7	 คน	 อาซ่ันเป็นคน	 ที่	 5	 เรียนจบสาขาสัตวศาสตร์	 
คณ์ะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ท่ีบ้านของอาซ่ันเลี้ยงวัว	 
เลี้ยงแพะมาต้ังแต่เขาจ�าความได้	 โตขึ้น	 อาซ่ันจึงเคยใฝ่ฝันอยากเป็นสัตวบาล	 
จึงเลือกเรียนสาขาวิชานี้	

	 เมื่อครั้งที่อาซ่ันยังเรียนระดับประถม	 เขาจ�าได้ว่าแพะท่ีหมู่บ้านตายกันไม่ 
เว้นวัน	ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ	 บางครั้งแพะมีบาดแผล	ชาวบ้านก็รักษากันตามมี 
ตามเกิด	 “ตอนน้ันผมอยู่ ป.5, ป.6 มีแพะประมาณ 10 ตัวถู้กลวดหนามเกี�ยว เป็น 
แผลเน่า ชาวบ้านไม่มีความรู้ ก็เอานำ้ามันเครื�องทา ผมเองก็ช่วยพ่อแม่ทาแผลด้วย 
แม้ในใจจะสิ่งสิ่ัยว่ามันจะหายหรือเปล่าก็ตาม” 

	 อาซ่ันเก็บความสงสัยเรื่อยมา	บอกกับตัวเองว่า	 วันหน่ึงจะหาค�าตอบให้ได้	
กระทั่งมีโอกาสเข้าเรียนสัตวศาสตร์	 จึงได้เข้าใจว่า	 การกระท�าของชาวบ้านแม้ไม่ 
ถูกต้องนัก	 แต่ก็ไม่ได้ไร้เหตุผลเสียทีเดียว	 เพราะน�้ามันเคร่ืองจะไปยับย้ังหนอนได้ 
ในเบ้ืองต้น	 เพียงแต่ไม่สามารถยับย้ังได้ท้ังหมด	 สักพักแมลงวันก็จะมาไข่จน 
กลายเป็นหนอนจนแผลลุกลามขึ้นเรื่อย	ๆ	
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แรงผ่ลักดัุน

	 อาซ่ันบอกว่า	 การเลี้ยงแพะนั้นต่างกับวัว	 แพะกินอาหารน้อยและให้ผล
ตอบแทนดีกว่า	 ไม่แปลกท่ีชาวบ้านจึงเปลี่ยนจากการเลี้ยงวัวมาเลี้ยงแพะกันมาก
ขึ้นเรื่อย	 ๆ	 แต่อาซั่นเองก็ชอบเลี้ยงแพะมากกว่าสัตว์ชนิดไหน	 ก็เพราะเขาอยู่กับ 
ครอบครัวที่เลี้ยงแพะมาตั้งแต่เด็ก	จึงมีความผูกพัน	

	 ทุกวันนี้	 แม้อาซ่ันจะมีความพอใจในฝีมือการเลี้ยงแพะของตนเองระดับหน่ึง	
แต่เขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงให้ส�าเร็จและดีย่ิงขึ้นไปอีก	 เขาบอกว่าได้แรงผลักดัน 
ดังกล่าวมาจากปัญหาด้านหน้ีสินในครอบครัว	 ท่ีเคยโดนเถ้าแก่หลอกเอาท่ีดิน 
ไปจ�านองธนาคาร	 ต่อมาธนาคารประกาศขาย	 ครอบครัวต้องขายที่ดินอีกแปลง 
เพ่ือเอาเงินไปแลกกับโฉนดท่ีดินผืนใหญ่ที่เป็นมรดกของครอบครัวกลับคืนมา	ทั้งที่
เป็นที่ดินของเรา

	 เหตุการณ์์นี้ก็ท�าให้อาซ่ันฝังใจ	ผลักดันให้เขาเป็นคนขยัน	คิดหาทางที่จะช่วย
ครอบครัวสร้างฐานะทุกวิถีทาง	 อาซ่ันบอกว่าดีที่ตอนเรียนเขาได้กู้เงินจากกองทุน 
กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	มาช่วย	ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีโอกาสเรียนจนจบ	

ดุ้วยตัวของอาซัน

	 อาซ่นัรูจั้กกบัโครงการปดิทองหลงัพระฯ	ขณ์ะทีต่นเองเรยีนอยู่ในมหาวทิยาลยั	
ปี	 2	 ตอนน้ันเขามักจะเห็นพ่ี	 ๆ	 เจ้าหน้าท่ีของโครงการฯ	 เข้ามาฉีดยาแก้อักเสบให้ 
แพะของชาวบ้านบ่อย	 ๆ	 หน่ึงในเจ้าหน้าท่ีเป็นรุ่นพ่ีมหาวิทยาลัย	 จึงท�าให้อาซ่ัน 
รู้สึกอุ่นใจและชื่นชมรุ่นพ่ีคนดังกล่าวเป็นอย่างมากที่ใช้วิชาชีพท่ีเรียนมาช่วยเหลือ 
แนะน�าชาวบ้าน	เพราะท�าให้แพะของชาวบ้านป่วยน้อยลง	

	 อาซ่นัรว่มงานกบัโครงการปดิทองหลงัพระฯ	ครัง้แรก	โดยการรบัการสนบัสนนุ
โครงการเลี้ยงแพะ	ซ่ึ่งเป็นโครงการฯ	 ท่ีผู้ใหญ่บ้านประสานงานมาให้	 เขาดีใจมาก
และตกลงเข้าร่วมทันทีที่ได้รับการเสนอ	และเริ่มเลี้ยงแพะด้วยตัวเองจ�านวน	15	ตัว 
ปลูกหญ้าหวานอิสราเอลไว้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรจ�านวนครึ่งไร่	 
เลี้ยงแบบปล่อยให้หาหญ้ากินเอง	เหมือนกับชาวบ้านทั่วไป	
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	 ตอนนี้อาซ่ันขายแพะได้แล้ว	6	ตัว	ตัวละ	2,000	กว่าบาท	เหลือแพะอีก	7	ตัว	
ซ่ึ่งได้เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโดยการย้ายแพะเข้ามาเลี้ยงในโรงเรือน	 ที่ขอทุนกู้ยืมทุน 
จากโครงการฯ	มาสร้าง

	 อาซั่นบอกว่า	ปัจจยัทีส่�าคัญทีส่ดุของการเลีย้งแพะ	คือเร่ืองอาหาร	การมแีหล่ง
อาหารและการหาอาหารไว้ท่ีเพียงพอจะท�าให้การเลี้ยงแพะเหน่ือยน้อยลง	 	 อาหาร 
ที่แพะชอบ	ได้แก่	หญ้าหวาน	และกระถิน	หรือหญ้าทั่วไปก็ได้	แต่มีเคล็ดลับส�าคัญ
ว่าต้องไม่อ่อนจนเกินไป	เพราะจะท�าให้แพะเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารประเภท	
ท้องเสีย	 ท้องอืดได้ง่าย	 ส่วนการให้น�้า	 อาซ่ันบอกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้าใหม่ทุก	ๆ	 วัน	 
น�้าจะต้องไม่มีของเสียปนเป้�อน

	 ปัจจัยส�าคัญต่อมาคือโรงเรือนที่จะต้องได้มาตรฐาน	 ต้องโปร่ง	 ยกพ้ืนสูง		
หลงัคาไม่ต�่าเกินไป	เพราะภาคใต้อากาศร้อนชืน้	ฝนตกชุก		ความชืน้แฉะจะท�าให้เกดิ
ความหมกัหมมของมลูแพะ	เมือ่แพะสดูดมเขา้ไปอยา่งตอ่เนือ่ง	จะท�าใหแ้พะปว่ยงา่ย	

	 นอกจากน้ีแล้ว	 สัดส่วนการเลี้ยงระหว่างแพะตัวผู้และตัวเมียนั้นก็ส�าคัญ 
เพราะสัดส่วนท่ีเอื้อให้เกิดการผสมพันธ์ุแบบธรรมชาติ	 จะท�าให้การขยายผลผลิต 
ลูกแพะมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 อาซ่ัน	บอกว่าสัดส่วนที่เหมาะสมคือ	 ตัวพ่อพันธ์ุ	 
1	ตัวต่อแม่พันธุ์	20	-	30	ตัว

	 ส่วนระยะเวลาในการเลี้ยง	 อาซ่ันบอกว่าระหว่างแพะพ้ืนเมืองกับแพะพันธ์ุดี 
จะใช้เวลาต่างกัน	แพะพื้นเมืองจะเลี้ยงอย่างน้อย	ๆ	1	ปี	จึงจะขายได้	ขณ์ะที่พันธุ์ดี	
3	-	4	เดือนก็พร้อมขาย	แต่ข้อดีของแพะพื้นเมืองคือกินน้อยและทนต่อโรค	ส่วนแพะ
พันธุ์ดีกินมากและติดโรคได้ง่าย	

 “เลีย้งแพะพนัธุด์ ีเราตอ้ง 
หมั�นดูแลเอาใจใสิ่่จ่งจะได้ผล 
ตอบแทนที�ดี ไม่ เหมือนแพะ 
พ้ืนเมือง ที�เลี้ยงแบบปล่อย ๆ   
ก็ได้ แต่ผลตอบแทนก็จะน้อย 
ตามไปด้วย” อาซ่ันกล่าว
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เรียนรู้จัากการปฏิิบัติ

	 หลังเ ข้ารับการสนับสนุนใน
โครงการเลี้ยงแพะมาระยะหนึ่ง	 อาซ่ันยอมรับว่า	 
การเรียนรู้ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยท่ีว่าเข้มข้น 
แลว้	ยังเทยีบไมไ่ดก้บัการไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏิบัิติ 

จริง	 อย่างการฉีดวัคซี่น	 ตอนเรียนส่วนใหญ่จะเป็นภาคทฤษฎีิ	 มีภาคปฏิิบัติน้อย 
แต่พอมาเลี้ยงแพะด้วยตัวเอง	ก็ไม่ได้ท�าได้ง่าย	ๆ	แค่การจับแพะด้วยตัวเองก็ท�าเอา 
ขลกุขลกัทลุกัทเุลทกุครั้ง	“มันไมเ่หมือนตอนเรยีนเสิ่ยีทเีดยีว พอทำาจรง่ๆ มันมีปญัหา 
เฉีพาะหน้าที�ต้องให้แก้ไข อย่างผมฉีีดถ้่ายพยาธ่ใต้ผ่วหนังให้แพะตัวหน่�ง ก็จะใช้ 
ปร่มาณ 1 ซื้ีซื้ีต่อนำ้าหนัก 10 ก่โลกรัมของแพะตามที�เรียนมาแต่ตอนฉีีด บางทีแพะ 
ก็ว่�งหนี บางทีสิ่ะบัดไม่ยอมยืนน่�ง ๆ ต้องใช้ความพยายามกันพอสิ่มควร”	อาซ่ันเล่า

	 การได้เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิิบัติจริงดังกล่าวนี้เองที่ท�าให้ทุกวันน้ี	แม้อาซั่น
จะยังมีอายุแค่	25	ปี	แต่ความรับผิดชอบและความขยันของเขาโตเกินวัย

 “พอเราได้รับการสิ่นับสิ่นุนจากโครงการปิดทองหลังพระฯ โดยเฉีพาะเง่นทุน
ที�ให้กู้มาทำาโรงเรือน เราก็ต้องมีความรับผ่ดชอบและต้องขยันมากข่้น ไม่งั้นเราก็ไม่มี
เง่นผ่อนส่ิ่ง เจตนารมณ์ของปิดทองฯ ที�จะทำาให้เก่ดกองทุนหมุนเวียนไปยังคนอื�น 
ในสิ่มาช่ก ก็จะขาดช่วง”	อาชันกล่าว	

ในฐานะหนึ�งในสมาช่กของกลุ่ม

	 อาซ่ันได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ	 ในด้านเงินทุนกู้ยืมสร้างโรงเรือน 
แพะ	จ�านวน	30,000	บาท	 โดยมีระยะเวลาในการใช้คืน	 2	 ปี	 เป็นการคืนเข้ากลุ่ม 
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เพ่ือให้กลุ่มบริหารจัดการให้เกิดการหมุนเวียน	 	 ตอนนี้	 กลุ่มมีสมาชิก	 80	 คน	 
นอกจากจะหมุนเวียนโดยการให้สมาชิกกู้ไปสร้างโรงเรือนต่อแล้ว	 กลุ่มยังกันเงินที่ 
ไดก้ลบัมาสว่นหน่ึงตัง้เปน็กองทนุอาหารแพะ	เพ่ือให้สมาชกิไดกู้้ยืมเงนิไปซ้ื่อหัวอาหาร
ตามร้านทั่วไป	หรือจะซ่ื้อจากปิดทองที่มีหัวอาหารราคาถูกจ�าหน่ายก็ได้	

	 อาซ่ันบอกว่า	 ปัจจุบันยังมีความต้องการแพะมากกว่าปริมาณ์ของแพะเลี้ยง	
ตลาดแพะจึงไปได้อีกไกล	 ในกลุ่มเลี้ยงแพะของเขา	 ก็มีคนเข้ามาหาซ่ื้อแพะจาก 
สมาชิกทุกสัปดาห์	 เพราะเมื่อรวมตัวกันเลี้ยงกันเป็นกลุ่มที่ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน		
พ่อค้าก็จะสะดวกในการเข้ามาหาซ่ื้อ	 มีศูนย์กลางจุดเดียว	 ก็ท�าให้ง่ายขึ้นทั้งคนซ่ื้อ
และคนจะขาย			

การเปลี�ยนแปลง	และความหวัง

	 การที่ต้องรับผิดชอบชีวิตสัตว์เลี้ยงและต้องท�างานร่วมกับบรรดาผู้ใหญ่ใน 
กลุ่ม	 ส่งผลให้อาซ่ันเป็นคนท่ีมีอารมณ์์นิ่งและเย็นข้ึน “ผมเป็นคนอารมณ์ร้อน 
เมื�อก่อนถ้้าที�บ้านพูดไม่ดีเข้าหู ผมก็มักข่้นเสีิ่ยงใส่ิ่ แต่เดี�ยวนี้ควบคุมอารมณ์ตัวเอง 
ได้ แต่ก่อนอยู่คนเดียว จ่งเอาแต่ใจตัวเอง พอเราอยู่กับสิ่ัตว์เล้ียงก็ทำาให้เรามีสิ่มาธ่ 
อารมณ์ก็เย็นลง สิ่ามารถ้ทำางานกับคนหมู่มากได้ดีข่้น”	อาซ่ันพูดถึงตัวเอง	

	 อาซ่ันตั้งใจว่า	 เขาจะเก็บเงินเพ่ือขยายการเลี้ยงแพะให้ใหญ่กว่าน้ี	 โดยเร่ิม 
จากการขยายโรงเรือนและซ่ื้อแม่พันธ์ุแพะมาเพ่ิม	 เขาฝันว่า	 จะหาแม่พันธ์ุบอร์ลูก 
ผสมมาเพิ่ม	สัก	20	-	30	ตัว	เพื่อให้คุ้มกับเวลาที่เลี้ยง	

 “ตอนนี้ผมยังมีแรงกำาลังที�สิ่ามารถ้ดูแลได้ แม้จะต้องใช้ต้นทุนสิู่ง แต่ค่ดว่า 
วันหน่�งผมจะทำาได้ และจะทำาให้ได้ภายใน 2 - 3 ปีนี้แหละ”	แม้จะเข้าร่วมโครงการฯ 
หลังคนอ่ืน	 และเป็นสมาชิกที่ยังมีอายุน้อย	 แต่ความขยันและมุ่งมั่นนั้น	 อาซั่นมี 
อย่างแรงกล้า	ไม่แพ้คนอื่น	

นายฮาซัน	สะตาปอ	  อาย่ 25 ปีิ 

หมู่ื่ 4 บ้านฮูแต้ทูี่วอ ต้ำาบลัโคกเค่ยน อำาเภอเมืื่อง จัังหวัดนราธิิวาสื
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ฮ�ริ่น เง�ะ 

ผู้่นำาความเปลี�ยนแปลง

“เราเกิดุมาบนพ้�นที�ดิุนทราย	ก็ต้องรู้จัักใช้ประโยชน์

รู้จัักที�จัะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่	ให้เกิดุประสิทธิภาพมากที�สุดุ”
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ทางผู้่นำา

	 ฮารน	เงาะ	เป็นผู้ใหญ่บ้านฮูแตทูวอมาเกือบ	20	ปี	ดูแลลูกบ้านจ�านวน	1,700	
คน		300	ครัวเรือน	เคยเว้นช่วงการเป็นผู้ใหญ่ไป	5	ปี	แล้วก็กลับมาเป็นอีก	

	 ผูใ้หญฮ่ารนชอบท�างานกับคน	ชอบชว่ยเหลอืและรว่มท�ากิจกรรมกบัสงัคมมา
ตั้งแต่เป็นนักศึกษา	สมัยเด็ก	ๆ	เนื่องจากช่วงระยะเวลาหนึ่งพ่อแม่ไปอยู่ต่างประเทศ	
เลยต้องอาศัยาญาติพ่ีน้องและเพ่ือน	ช่วงหน่ึง	ประมาณ์	7	 -	 8	 ปี	 เคยใช้ชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพฯ	 เพ่ือเรียนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 โดยเริ่มเรียนสาขานิติศาสตร์	
แล้วย้ายไปเรียนด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร	 ระหว่างเรียนฮารนท�ากิจกรรม 
นักศึกษามากมายจนเรียนไม่จบ	 สุดท้ายต้องกลับมาเรียนด้านการบริหารจัดการ
ท่ัวไปทีม่หาวทิยาลยัราชภฎัิยะลา	เรยีนจบกลบัมาอยู่บา้นในชว่งท่ีผูใ้หญบ่า้นคนเก่า 
เกษียณ์พอดี	จึงมีคนชักชวนให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง	และได้รับเลือกในที่สุด	

 “การเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้ือว่าสิ่อดคล้องกับว่ถ้ีชีว่ตเด่มของผม  เพราะตั้งแต่ตอน
วัยรุ่นผมก็อยู่กับคน กับชุมชน มาตลอด”	ผู้ใหญ่ฮารนกล่าว

เปิดุหูเปิดุตา	เพ้�อกลับมาเร่�มต้น

	 ผูใ้หญ่ฮารน	เลา่ว่า	ในอดตีการสร้างอาชพีใหก้บัชุมชนจะมาจากระดับนโยบาย
แทบทั้งหมด	 เช่น	 ให้ชาวบ้านเลี้ยงเป็ด	 เลี้ยงไก่	 เป็นอาชีพเสริม	ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ	
นอกจากไม่สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านแล้ว	การส่งเสริมที่เข้ามา	มักไม่ 
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ต่อเน่ือง	 ชาวบ้านต้องดูแล	 หาซ่ื้ออาหารมาเลี้ยงกันเอง	 สุดท้ายก็ไม่มีแหล่งขาย	 
กลายเป็นโครงการสร้างงานแต่ไม่สร้างรายได้

	 ผู้ใหญ่ฮารนก็เลยริเริ่มโครงการแปลงเกษตรย่ังยืนในพ้ืนที่จ�านวน	 4	 ไร่ข้ึน	 
โดยจัดท�าเป็นแปลงปลูกผักที่สร้างการเรียนรู้เรื่องการปลูกจนถึงเรื่องการขาย	ผลที่
ออกมาเป็นที่น่าพอใจ	สามารถสร้างผลผลิตได้จริง	ขายได้จริง	ที่ส�าคัญชาวบ้านเริ่ม
เห็นแนวทางการจะด�าเนินการเรื่องนี้

	 ช่วงปลายปี	2558	โครงการปิดทองหลังพระฯ	เข้ามาพร้อมกันสถาบันอิสลาม
ศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ทราบว่าหมู่บ้านฮูแตทูวอ 
ก�าลังท�าแปลงผักดังกล่าว	 จึงอยากส่งเสริมและขยายการท�างาน	 เลยชักชวน 
แกนน�าของหมู่ บ้าน	 5	 คน	 ไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดสกลนคร	 และอุดรธานี	 
ผู้ใหญ่ฮารนคือหนึ่งในห้าคนที่มีโอกาสได้เดินทางไปด้วย

 “ก่อนจะไปดูงานเขาขอให้เตรียมภาชนะที�จะไปใสิ่่ความรู้ ภาชนะที�ว่านั้น คือ 
สิ่มุด ปากกา และการทำาตัวให้เป็นแก้วที�ว่างเปล่า”	ผู้ใหญ่บอก

	 กลับมาจากดูงาน	ผู้ใหญ่เรียกคณ์ะกรรมการหมู่บ้าน	อาสาสมัครสาธารณ์สุข	
หัวหน้ากลุ่มอาชีพต่าง	ๆ	เข้าประชุม	เพื่อถ่ายทอดในสิ่งที่ได้จากการไปดูงาน	ผู้ใหญ่ 
เล่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้ังว่า	การท�าเกษตรกรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในแหล่งต่าง	ๆ
ที่ไปดูมาน้ัน	นอกจากจะไปดูว่าเขาท�าอย่างไรให้ส�าเร็จแล้ว	 ยังต้องคิดประยุกต์ให้ 
ได้ว่าจะน�าเอาท�าสิ่งเหล่าน้ันกลับมาท�าบ้านตนเองอย่างไร	 สิ่งส�าคัญที่จะต้องตอบ 
ให้ได้คือ “ทุำาแลั้วัขึ้ายทุ้�ไห็น” 

ชวนคิดุ	พาทำา

	 แนวทางหน่ึงที่ผู้ใหญ่ได้จากการดูงานคือ	 “ชวนคิดพาท�า”	 โดยต้ังใจว่าจะท�า
จริงจังในเรื่องการท�าการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอของฮูแตทูวอให้เห็นผล	น�าไป
สู่การเพิ่มคุณ์ภาพชีวิตของชาวบ้านให้ได้	

	 การเดินทางไปสู่เป้าหมายดังกล่าว	 เริ่มจากการปรับปรุงระบบน�้าท่ีจะใช้ใน
แปลงเพาะปลกู	เพราะระบบเดมิคือการสบูน�้าเขา้แทง้ค	์แลว้ใชเ้ครือ่งสบูน�้าจากแทงค์
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กระจายน�้าไปตามรอ่งแปลง	แตแ่รงดนัไมพ่อน�้าจงึไมท่ัว่ถงึ	จงึปรบัปรงุระบบใหมโ่ดย
ขุดเจาะน�้าบาดาลและเก็บน�้าให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มแรงดัน	โดยชาวบ้านช่วยกันลงแรงใน
การขุดวางท่อกระจายกระจายน�้าเข้าแปลง	

	 ระหว่างมีการปรับปรุงระบบน�้าและเตรียมร่องแปลงอยู่น้ัน	 อีกด้านหนึ่ง 
ผู้ใหญ่ฮารนก็ต้องสร้าง	 “ทีมท�างาน”	 ควบคู่ไปด้วย	 โดยผู้ใหญ่ได้คัดเลือกตัวแทน 
จากหมู่บ้านเป็นเด็กหนุ่มจ�านวน	 3	 คนไปฝึกอบรมกับโครงการปิดทองหลังพระฯ 
เพื่อให้กลับมาเป็น	“อาสาพัฒนาหมู่บ้าน	(อสพ)”		ทั้ง	3	คน	นี่เองที่เป็น	“ทีมท�างาน”	
คอยเชื่อมประสานระหว่างชาวบ้านกับโครงการฯ	รวมทั้งหน่วยงานอื่น	ๆ 	ด้วย	เพื่อให้
ปัญหาของชาวบ้านได้รับการแก้ไข

	 ต่อมาชาวบ้านค่อยๆ	 ขยับขยายจากการปลูกพืชผัก	 เป็นการการเลี้ยงแพะ 
แกะ	และปลา	จนสร้างรายได้เสริมให้กบัครอบครัวได้อย่างน่าพอใจ	ส่ิงท่ีเกิดข้ึน	ปฏิิเสธ
ไม่ได้ว่าแตกกอก่อดอกมาจากการ	“ชวนชาวบ้านคิด”	แล้ว	“พาท�า”	ของผู้ใหญ่ฮารน
นั่นเอง

บุกเบิกเลี�ยงปลาในกระชัง

	 ที่หมู่บ้านฮูแตทูวอมีอ่างเก็บน�้าแห่งหนึ่ง	 สร้างและปรับปรุงโดยกรมพัฒนา 
ที่ดิน	 เพ่ือเก็บกักน�้าในการอุปโภคบริโภค	 ผู้ใหญ่มีความคิดจะพัฒนาอ่างเก็บน�้า 
แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ถูกปล่อยให้เป็นพ้ืนที่รกร้าง	 จึงด�าเนินการขอ 
ใช้พ้ืนท่ีอ่างให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาในกระชัง	 ซ่ึ่งตอนน้ีมีสมาชิกท้ังหมด 
12	คน	 มี	 5	 คนในจ�านวนดังกล่าว	ที่เคยเลี้ยงปลาในบ่อดินมาก่อน	 รวมทั้งผู้ใหญ่ 
ฮารนเองก็เคยหันไปเลี้ยงปลาในช่วงที่หยุดเว้นการเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย

	 เมื่อด�าเนินการขอใช้ประโยชน์จากอ่าง	 ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาที่ดิน	 
สมาชิกกลุ่มทั้ง	 12	 คนเลือกเลี้ยงปลาทับทิม	 เพราะนอกจากเห็นว่าเป็นปลาที่หา 
ตลาดได้ง่ายแล้ว	 ยังเป็นปลาที่กินพืชอาหาร	 โอกาสที่จะท�าให้น�้าเน่าเสียน้อยกว่า 
ปลากินเนื้อ	 แม้จะเลี้ยงในอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่แต่หากปล่อยปละละเลย	อาหารที ่
ใช้เลี้ยงปลาก็อาจท�าให้เกิดน�้าเน่าเสียได้	
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	 ส�าหรับงบประมาณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลา 
ในกระชังนั้น	 ใช้งบพัฒนาประจ�าปีของหมู่บ้าน 
ส�าหรับซ่ื้อวัสดุท�ากระชังและพันธ์ุปลา	 ผู้ใหญ่ 
บอกว่า	 เริ่มแรก	 ไม่มีใครในกลุ่มที่ท�ากระชังปลา 
จากไม้ไผ่เป็น	 จึงต้องช่วยกันหาความรู้จาก	 
YouTube	จนสามารถท�ากระชังจากไม้ไผ่	 ขนาด	
3	x	6	 เมตร	ได้ส�าเร็จ	หลังท�าเสร็จ	จึงแบ่งกระชัง 
ให้สมาชิกคนละ	1	กระชัง	

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้

	 ผูใ้หญฮ่ารนบอกวา่	กอ่นหนา้ท่ีจะมารวมกลุม่	สมาชกิทกุคนมคีวามชอบในการ
เลี้ยงปลาเป็นพื้นฐานและมีประสบการณ์์ในการเลี้ยงปลาไม่ต่างกันมากนัก	 	 เมื่อมา 
เลีย้งดว้ยกนัจึงมตีน้ทนุในอนัทีจ่ะเริม่ต้นและด�าเนนิการตามส่ิงท่ีคาดหวงัไดไ้มย่ากนกั

	 นอกจากน้ี	 สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรั้นในการแสวงหาความรู้ใหม่	 ๆ 
ในการเลี้ยงปลาจากสื่อออนไลน์	 ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านกลุ่มอื่นที่ 
เลี้ยงปลาเหมือน	ๆ	กัน	ก็เลยท�าให้การเลี้ยงปลาของกลุ่มมีการพัฒนาอยู่เรื่อย	ๆ		

 “พวกเราไปดทีู�เขาเลีย้งที�แมน่ำ้าสิ่ายบุร ีเปน็กระชังเหมอืนกนั เขาบอกวา่อาหาร
ต้องแน่น การให้อาหารสิ่ำาคัญมาก หากพบว่ากระชังมีการหมักหมมจากอาหาร  
ต้องรีบเพ่�มออกซื้่เจนให้กับปลา”	ผู้ใหญ่เล่าถึงเทคนิคที่ได้เรียนรู้
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กระชังแห่งความสุข

	 กอ่นหนา้น้ี	แมภ้ารกจิของการเปน็ผูใ้หญบ่า้นจะยุง่ในบางชว่งเวลา	แต่บางชว่ง 
เวลาผู้ใหญ่บอกว่าตัวเองก็หมดไปกับเรื่องไร้สาระบ้างเหมือนกัน	 ต่างกับตอนมา 
เล้ียงปลา	ทีม่กัจะเอาชว่งเวลาทีไ่ม่เกดิประโยชน์เหล่านัน้มาอยู่ทีก่ระชงัปลา	เฝา้เลีย้ง 
และดูการเจริญเติบโตของมันอย่างเพลิดเพลิน	

 “หากไม่มีราชการงานหมู่บ้าน ผมก็จะขลุกอยู่แต่ที�กระชังปลา เฝั้าดูปลาที�เรา
เลีย้งจากตวัเทา่น่ว้ช้ีคอ่ย ๆ  โตเทา่ฝัา่มอื มนัเหมอืนกบัการเลีย้งลกูที�เมื�อเหน็เขาคอ่ยๆ 
เต่บโต เราก็มีความสิุ่ข ต่างกันแต่ว่า อันนี้พอโตเต็มที�มันสิ่ร้างรายได้ให้เราด้วย” 

 “ผมว่าการที�ปิดทองฯ มาทำาตรงน้ี เบื้องต้นมันมีความขลังด้วยตัวสิ่ถ้าบันอยู่
แล้ว และผมเองก็เชื�อในแนวทางพระราชดำาร่ ย่�งผมมาทำาตาม ก็ย่�งทำาให้ค่ดได้ว่าจะ
ทำาให้ชาวบ้านเจอแสิ่งสิ่ว่างได้”	ผู้ใหญ่กล่าว			

แค่หนึ�งในร้อยก็พอใจั

	 ในอนาคต	 นอกจากเรื่องการเลี้ยงปลาของตัวเองและกลุ่มท่ีอยากท�าให้ดี 
ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไปแล้ว	ในฐานะผู้น�าของชุมชน	ผู้ใหญ่ยังอยากเห็นการน�าวัตถุดิบในชุมชน 
มาผลิตอาหารโปรตีนอย่างเป็นระบบ	เพื่อใช้ในการเลี้ยงแกะและแพะอีกด้วย	

 “แพะกับแกะมีตลาดรองรับที�กว้างและชัดเจน หากมีการผล่ตอาหารโปรตีน
ที�เป็นระบบ ผมว่าจะทำาให้เก่ดการเลี้ยงอย่างแพร่หลายและมีความยั�งยืนได้” 
ผู้ใหญ่สรุป

	 นอกจากนี้	 ผู้ใหญ่ฮารนยังอยากเห็นผลิตภัณ์ฑ์์ของชุมชนไปวางอยู่บนชั้น 
ในซุ่ปเปอร์มาร์เก็ต	 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางผลผลิตให้กับชาวบ้าน	 และมีรายได้เข้า 
ครอบครัวสม�่าเสมอ	ผู้ใหญ่หวังว่าวันหนึ่งสิ่งที่ตนได้ไปศึกษาดูงานโครงการต้นแบบ 
ท่ีดอยตุง	 จังหวัดเชียงรายน้ัน	 จะเกิดข้ึนที่บ้านฮูแตทูวอบ้าง	 แม้จะเกิดแค่หนึ่งใน 
ร้อยของดอยตุง	ก็ถือว่าดีมากแล้ว		

นายฮารน	เงาะ  อาย่ 52 ปีิ 

หมู่ื่ 4 บ้านฮูแต้ทูี่วอ ต้ำาบลัโคกเค่ยน อำาเภอเมืื่อง จัังหวัดนราธิิวาสื
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อะฮ�มะ  ยูมะโซ     
สุร่ิ่ย� เม๊�ะบื�กอ (ภริ่ริ่ย�)    

สองนักปลูกผั่กแห่งนาราบาฮาเกีย
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เร่�มจัากอาชีพเสร่ม

	 นายอะฮามะ	หรือแบมะ	 มีอาชีพเดิมคือรับจ้างท่ัวไป	และกรีดยางในยาม
ว่างเว้นจากงานรับจ้าง	 แบมะกับภรรยาช่วยกันปลูกพืชผักขายเป็นอาชีพเสริม 
ท้ังถ่ัวฝักยาว	แตงกว่า	 มะเขือ	 และแตงโม	แบมะบอกว่า	 การปลูกผักเป็นอาชีพที่ 
ท�าให้มีรายได้เข้ามาจุนเจือทุกวัน	และยังมีผักเอาไว้กินเองอีกด้วย	

	 ผักท่ีเลือกปลูก	 นอกจากจะเป็นผักท่ีชอบกินแล้ว	 สุริยาผู้เป็นภรรยาชอบ 
ปลูกแตงกวากว่าพืชชนิดอ่ืน	 เพราะเป็นพืชระยะสั้น	 ชาวบ้านนิยมรับประทานทั้ง 
สดและปรุงสุก	ท�าให้ขายง่าย	ราคาไม่ตกในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต	แตงกวาสามารถ
ท�ารายได้ให้เธอทุก	ๆ	วัน	วันละไม่ต�่ากว่า	200	-	300	บาท	

	 ขณ์ะที่แบมะผู้เป็นสามีชอบการปลูกแตงโม	 เพราะขายแต่ละคร้ัง	 ได้เงิน 
เป็นก้อน	 แบมะเล่าว่าในอดีต	 เคยเช่าพ้ืนท่ีของคนอื่นปลูกแตงโมจ�านวน	 5	 ไร่	 
ได้เงินถึง	80,000	บาท	

กลายเป็นอาชีพหลัก	

	 แบมะและสุริยาเข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ในปี	 2560	 จากการเข้า 
ร่วมประชุมในหมู่บ้าน	และได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการเข้ามาของโครงการฯ	พอได้
ยินว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องอาชีพการเกษตร	 ท้ังสองดีใจมาก	 เพราะคิดอยู่ 
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เสมอว่า	หมู่บ้านตนนั้นอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล	การท�าการเพาะปลูกใด	ๆ	มักจะพบกับ
อุปสรรคเรื่องสภาพดิน	 ท่ีมีความเป็นกรดจัด	 และไม่ค่อยมีหน่วยงานใด	 ๆ	 เข้ามา 
ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

	 สองสัปดาห์ต่อมา	 เมื่อมีคณ์ะท�างานเข้ามาส�ารวจชุมชนและหาพ้ืนที่ให้ 
ชาวบ้านปลูกผักร่วมกัน	แบมะจึงเป็นหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านที่ร่วมส�ารวจ	กระทั่งได้
พื้นที่ที่เป็นแปลงผักรวมในปัจจุบัน	

 “ก่อนหน้านี้ บร่เวณแปลงผักเป็นป่ารกร้าง เป็นป่าสิ่งวน ชาวบ้านเข้ามาทำา
อะไรไม่ได ้ตด่ขดัเรื�องกฎหมาย ตอนแรกแบมะก็คด่ไม่ออกวา่จะมาเพาะปลกูอะไรได้ 
แต่พอได้ลงมือทำาจนมาถ้่งตอนนี้ ย้อนมองกลับไป ก็อดที�จะภูม่ใจไม่ได้”	แบมะบอก

	 หลงัไดพ้ื้นที	่มกีารจดัสรรใหก้บัเกษตรกรท่ีไดร้บัการคดัเลอืก	แบมะและภรรยา
ได้พื้นที่จ�านวน	1	ไร่	เริ่มแรกทั้งสองคนเลือกปลูกผัก	4	ชนิด	คือ	ผักสลัด	มะเขือยาว	
พริกหยวก	และกล้วย	ก่อนที่ต่อมาจะปลูกแตงกวา	ข้าวโพด	ถั่วฝักยาว	สลับกันไป

 “แรกที�ปลูกผักสิ่ลัดก็เพราะราคาดี ไม่เหนื�อย เพราะได้ทำางานในที�ร่ม มะเขือ
ยาวปลูกครั้งเดียวเก็บได้นาน 2-3 เดือน กล้วยนั้นดูแลไม่ยาก สิ่่วนพร่กหยวกเป็นผัก
ที�ชอบก่น”	แบมะอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกผักเหล่านี้	

 “แต่ปลูกแค่สิ่ี�ชน่ดนาน ๆ ไปก็ไม่ดี ด่นจะเสิ่ื�อม ต้องมีพืชอย่างอื�นสิ่ลับบ้าง 
แบมะก็เลยต้องปลูกแตงกวา ข้าวโพด และถ้ัวฝัักยาวด้วย”

	 แบมะบอกว่า	 การปลูกผักท่ีนี่	 มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องปรับสภาพดิน 
ก่อน	 เนื่องจากดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยว	 ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกมากนัก	 ต้องใช้
ปูนขาวไดโดไมค์ปรับสภาพในเบื้องต้นและใช้ผง	พด.	 จากกรมพัฒนาที่ดินมาช่วย
อีกทางหนึ่ง		

 “ตอนด่นไม่ดี อันดับแรกเราต้องไถ้ก่อน ตามด้วยปูนขาวและผง พด. ปรับด่น 
ท่้งประมาณ 1 อาท่ตย์ แล้วไถ้พรวนอีกรอบหน่�ง ก่อนจะปลูก จะยกร่องขุดหลุมท่้งไว้ 
4 - 5 วัน แล้วหว่านเมล็ด พอมันงอก ก็ใสิ่่ขี้ไก่ และรดนำ้าเช้าเย็นทุกวัน” แบมะอธิบาย

	 สุริยาเสริมว่า	น�้าที่รดผักต้องเป็นน�้าที่ดี	ใช้น�้าบาดาลจะดีกว่าน�้าตื้นผิวดิน	ใน 
สภาพดินเปรี้ยวต้องรดน�้าให้บ่อยครั้ง	เพราะดินมีลักษณ์ะร่วนปนทราย	น�้าจะซ่ึมง่าย			
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	 ส�าหรับการใช้ปุ�ยในการบ�ารุงน้ัน	 สองสามีภรรยาเลือกใช้ปุ�ยหมักเป็นหลัก	 
เป็นปุ�ยท่ีท้ังสองท�าขึ้นเองจากการแนะน�าของปิดทองฯ	 ขณ์ะที่ยาฆ่่าแมลงก็ใช้ 
น�้าหมักจากยาเส้นกับกาแฟื้

 “ตอนแรกไม่เชื�อเรื�องการใช้สิ่ารอ่นทรีย์ เพราะเคยใช้แต่สิ่ารเคมี ตอนน้ีเชื�อ
แล้วว่าอ่นทรีย์ดีกว่า เพราะ 3 - 4 เดือนที�ได้ลองใช้ ได้ผลมาก ครั้งแรกที�ลองคือใช้ยา 
เส้ิ่นกับกาแฟัหมักฉีีดกันแมลง ซื้่�งไม่มีแมลงมารบกวนจร่ง ๆ เราก็เลยเชื�ออย่าง 
สิ่น่ทใจเลย” แบมะยกตัวอย่างให้เห็นภาพ

	 เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ท้ังสองน�ามาใช้ในการปลูกผักคือการผสมดินส�าหรับ
เพาะต้นกล้า	แบมะเล่าว่า	ดินของเขาจะท�าจากขี้ไก่	ขี้วัว	ผสมกับขุยมะพร้าว	ซ่ึ่งให้
ผลในการเพาะต้นกล้าดีมาก	 เขาจึงแนะน�าคนอื่นๆ	 ให้ลองท�าด้วย	 ช่วงแรกมีเพียง
บางคนเท่านั้นที่ท�าตาม	แต่เมื่อเห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆ	และประหยัดต้นทุน	 ปัจจุบันทั้ง
แปลงก็หันมาใช้แบบนี้กันหมด

ท้อแต่ไม่ถอย

	 การท�าการเกษตรเป็นอาชีพที่ต้องเจอกับอุปสรรคเรื่องฝนฟ้ื้าอากาศ	ซ่ึ่งเป็น 
เรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก	 สองสามีภรรยาก็เช่นกัน	 เมื่อมาปลูกผักในแปลงนี้หนแรก	 
ฝนหลงฤดตูกลงมาอยากหนักกลางเดือนมนีาคม	ซ่ึง่เปน็ชว่งทีใ่กลจ้ะเกบ็เก่ียวผลผลติ
แล้ว	ท�าให้พืชผักของเขาเสียหายสูญเสียรายได้ไปหมด	 เหตุการณ์์ดังกล่าวท�าให้ท้ัง
สองท้ออยู่พักหนึ่ง	แต่เมื่อคิดได้ว่าเพิ่งเริ่มต้น	หากถอย	สิ่งที่ลงทุนลงแรงมาก็จะเสีย 
เปล่า	 เมื่อคิดดังน้ัน	ทั้งสองเลยกัดฟื้ันไปหาเงินทุนมาใหม่เพ่ือเริ่มต้นอีกครั้งกับการ 
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ปลกูแตงกวา	และถ่ัวฝกัยาว	ซ่ึง่พืชผกัดงักลา่ว
ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีต่อสองสามีภรรยานับ 
แต่นั้นมา

สิ�งที�ไดุ้นอกเหนือผ่ลผ่ลิต

	 เมื่อเปลี่ยนมาท�าการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีแปลงรวมท่ีอยู่ไม่ไกลบ้านนัก	 ท�าให้ 
ทุกวันน้ีสองสามีภรรยาสามารถเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับแปลงผักได้สะดวก 
มากขึน้	สรุยิาบอกวา่	ในแตล่ะวนัเธอและสามจีะใชเ้วลาสว่นใหญอ่ยู่ทีส่วนผกั	เพราะ 
มีความสุขที่เห็นพืชผักที่ปลูกกับมือค่อยเติบโตทีละนิด

	 นอกจากนี้	 การที่ไม่ต้องเช่าที่ในการเพาะปลูกเหมือนแต่ก่อน	ท�าให้ท้ังสอง 
มีรายได้จากผลผลิตที่ขายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ไม่ต้องแบ่งใคร	 ท�าเท่าไหน 
ได้เท่านั้น	 และมีรายได้เกือบทุกวัน	 จนสามารถส่งเสียลูกที่เรียนหนังสือในระดับ
มหาวิทยาลัยทั้งสองคนได้อย่างไม่ติดขัด

	 ทั้งสองยืนยันได้ว่า	ตั้งแต่มาท�าการปลูกผักในแปลงรวมแห่งนี้	ความสัมพันธ์
กับชาวบ้านคนอื่น	ๆ	ก็กระชับแน่นแฟื้้นมากขึ้น	ตอนเย็น	ๆ	จะมีชาวบ้านลงแปลงผัก
กันเกือบทุกแปลง	นอกจากให้ปุ�ยรดน�้าในแปลงของตัวเองแล้ว	แต่ละคนก็จะเดินดู
แปลงผักของคนอื่น	มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน	แนะน�ากัน	

	 ปัจจุบัน	 มีการตั้งกลุ่มปลูกผักนาราบาฮาเกีย	 มีสมาชิกทั้งหมด	 50	 คน	 
โดยโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ได้เปิดพ้ืนท่ีหน้าส�านักงานฯ	 เป็นจุดจ�าหน่ายผัก 

110 ครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้



ปลอดสารพิษของกลุ่ม	 ในแต่ละรอบ	สมาชิกจะรวบรวมผักของแต่ละคนให้ตัวแทน
กลุ่มไปขาย	ก�าไรท่ีได้จะหักเข้ากลุ่มเพ่ือไว้ปันผลให้สมาชิกในรอบปี	 และเป็นค่าใช้ 
จ่ายต่าง	ๆ	ของกลุ่ม	

ความภูมิใจัและความฝันแห่งอนาคต

	 สุริยาบอกว่า	 การที่สามีได้มีงานท�าอยู่ใกล้บ้าน	 ไม่ต้องออกไปท�างานอยู่ 
ข้างนอก	ท�าให้ได้อยู่กับครอบครัวเป็นสิ่งที่เธอมีความสุขที่สุด	ทั้งสองหวังว่า	 เมื่อลูก 
เรียนจบอยากให้กลับมาช่วยงานครอบครัว	 เพราะในอนาคตอยากขยับขยายกิจการ 
เป็นโรงเพาะเห็ดด้วย	 ไม่อยากให้ลูกออกไปท�างานที่อื่น	 เพราะเห็นว่าสังคมทุกวันนี ้
อันตราย	อยู่ยาก	ไม่แน่ว่าไปท�างานข้างนอก	ลูกจะมีความสุขไหม	แต่ถ้ากลับมาช่วย
งานของครอบครัว	รับรองว่ามีความสุขอย่างแน่นอน

	 นอกจากนี้	 หากเป็นไปได้	 ทั้งสองอยากมีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกหรือท�าการ
เกษตรอย่างอื่นเพ่ิมอีกสัก	 2	 ไร่	 รวมกับของเดิมเป็น	 5	 ไร่	 เพ่ือจะท�าการเกษตรได้ 
อย่างเต็มที่และเต็มก�าลัง

 “ถ้้ามีอีกสิ่ัก 2 ไร่ เราค่ดว่าเต็มไม้เต็มมือของเราพอดี เรามีความตั้งใจและ 
มีแรงอีกมาก ค่ดว่าจะมีที� ด่นเพ่�มอีกหน่อย จะสิ่ามารถ้พัฒนาไปได้อีกไกล”  
แบหะกล่าว

นายอะฮามะ	ยูมะโซ		อายุ	54	ปี	
นางสุร่ยา	เม๊าะบากอ (ภรรยา) อาย่ 42 ปีิ 
หมู่ื่ 7  บ้านโคกยามูื่ ต้ำาบลัไพื้รวัน อำาเภอต้ากใบ จัังหวัดนราธิิวาสื 
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รัิ่ยนะ มือเส�ะ 

แตงโมปลอดุสารพิษแห่งบ้านโคกยามู

“ท้อไดุ้แต่ก็อย่าท้ออีก	

เราล้มแล้วต้องลุกข้�น	ต้องเดิุนหน้าต่อ

เพราะว่ามีคนข้างหน้าที�รอเราอยู่	

ครอบครัวคือความหวังเรา”
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เลือดุที�ปนเป้ือนสารพิษ

	 รัยนะ	 มือเสาะ	 หรือก๊ะนะ	 ประกอบอาชีพมาหลายอย่างเพ่ือเลี้ยงดูลูก 
สามคน	ทั้งรับจ้างทั่วไปเป็นลูกจ้างท�าวงกบหน้าต่าง	ประตู	และอื่น	ๆ	ในโรงงานไม้	
ขณ์ะที่สามีของเธอมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างบ้าน		พร้อม	ๆ 	กับการรับจ้างสารพัด		ก๊ะนะ 
ยังท�าการสวนยางในพื้นที่	1	ไร่	และปลูกพืชผักสวนครัว	ไว้ข้างบ้าน	 เพื่อเป็นรายได้
เสริมและลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

	 ปจัจบัุนก๊ะนะออกจากงานทีโ่รงงานไม้เพ่ือหันมาท�าการเกษตรเตม็ตัว	โดยพืช 
ที่ปลูกคือ	แตงโม	 เพราะเห็นเพ่ือนบ้านปลูกแล้วมีรายได้เป็นกอบเป็นก�า	หลังลงมือ
ปลูก	 รายได้ของเธอไม่ต่างกับเพ่ือนบ้านมากนัก	 แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือสุขภาพ 
ทีเ่สือ่มถอยลงเรือ่ย	ๆ 	เพราะกรรมวธิกีารปลกูลว้นตอ้งพ่ึงพาสารเคม	ีเธอบอกวา่	เคยมี
การตรวจเลอืดของเกษตรกรทีป่ลกูแตงโมดว้ยกัน	พบวา่หลายคนลว้นแต่มสีารเคมปีน
เป้�อนอยู่ในเลือด	และจุดนี้เอง	ที่ท�าให้เธอสนใจการท�าการเกษตรแบบปลอดสารเคมี

นับหนึ�งกับปิดุทองฯ

	 ก๊ะนะชอบงานด้านเกษตรมากว่าการท�างานในโรงงาน	เคยคิดอยากออกจาก 
งานท่ีโรงไมเ้พ่ือท�าการเพาะปลกูอย่างเดยีวมานานมาก	แตก่ท็�าไมไ่ด้เน่ืองจากตดิขัด
ดา้นเงนิทนุ	กระทัง่วนัหนึง่เธอไดร้บัค�าแนะน�าจากผูใ้หญบ่า้นใหเ้ขา้รว่มการขยายผล
ดา้นการสง่เสรมิการเพาะปลกูกับโครงการปดิทองหลงัพระฯ	เธอจงึมโีอกาสไดน้บัหนึง่
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	 เธอดีใจมากที่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้เข้าร่วม	 เพราะเคยได้ยินชื่อโครงการฯ
จากทางสื่อทีวีมาก่อน	 ก๊ะนะได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพ่ือลงทุนในการปลูกผัก
และแตงโม	 โดยค่อยๆ	 ผ่อนจ่ายคืนตามก�าลังท่ีท�าได้	 ระหว่างการปลูกยังได้รับการ
สนับสนุนความรู้ต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชผักโดยใช้สารชีวภัณ์ฑ์์ในการ
ก�าจัดโรคพืช	แมลง	และภัยอันตรายจากสารเคมีตกค้างในการเกษตร

 “สิ่่�งที�เราไม่เคยรู้ เราก็ได้รู้ อย่างการปลูกผักแบบไม่ใช้สิ่ารพ่ษ เราในฐานะผู้
ผล่ตก็ไม่มีอันตราย ผู้บร่โภคก็ไม่มีอันตราย แต่ก่อนเราเคยใช้แต่สิ่ารเคมี ร่างกายก็
เลยแย่”	เธอบอก

การเรียนรู้	เทคนิคการปลูก	และกุศโลบายในการเลี�ยงลูก

	 การเกษตรท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับก๊ะนะและครอบครัวได้ชัดเจน	 คือ	 
การปลูกแตงโม	 เธอบอกว่า	 เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว	 ปลูกแตงโมในพ้ืนท่ีกว่า	 2	 ไร่	 
สร้างรายได้ให้เธอตกปีละประมาณ์	30,000	บาท		นอกจากนี้	ก๊ะนะยังปลูกผักต่าง	ๆ	
ไว้สร้างรายได้ระหว่างรอเก็บเกี่ยวแตงโมอีกด้วย

	 เธอบอกว่าสภาพดินของพ้ืนท่ีโคกยามู	 เป็นดินร่วนปนทราย	 เหมาะกับการ 
ปลูกแตงโมเป็นอย่างมาก	แต่การปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีเดิมเป็นประจ�า	 ต้องเตรียมดินเป็น 
อย่างดี	 จึงจะท�าให้ได้ผลผลิตท่ีดี	 เพราะฉะนั้น	 เธอจึงต้องเตรียมเงินทุนไว้ให้เพียง
พอในทุก	 ๆ	 ครั้งที่เริ่มต้นปลูก	 นับต้ังแต่การไถ	 การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ	 และการซ่ื้อ 
ปุ�ยอินทรีย์	
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	 ก๊ะนะปลูกแตงโมมาจนช�านาญ	 เธอบอกว่า	 ทุกวันน้ีเธอมีวิธีการปลูกที่ 
แตกต่างไปจากการขุดหลุมแล้วหยอดเมล็ดในหลุมแบบที่เคยท�าอย่างเก่า	 แต่เธอ 
จะพูนดินเป็นแปลงให้สูงขึ้น	 ผสมปุ�ยขี้ไก่	 ใช้แผ่นพลาสติกคลุมแปลงเอาไว้	 
ขณ์ะเดียวกันก็เพาะเมล็ดลงในกระบะเพาะกล้า	 เมื่อครบ	1	สัปดาห์	ต้นกล้าแตงโม 
มีใบงอกขึ้นสองใบ	 ก็ย้ายลงแปลงโดยการเจาะรูพลาสติกแล้วปลูก	 รดน�้าอย่าง
สม�่าเสมอ	 พออายุครบ	 2	 สัปดาห์ก็ใส่ปุ�ยกระสอบสูตรเสมอ	 ฉีดสารชีวภัณ์ฑ์์ 
บิวเวอเรียกันแมลง	หลังจากนั้นก็ดูแล	 รดน�้า	และให้ปุ�ยเป็นครั้งคราว	 รอการเติบโต
เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

ไดุ้เดิุนตามรอยพระราชา

	 แม้จะรักในอาชีพการเกษตร	แต่ที่ผ่านมาก๊ะนะก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลาย 
อย่าง	 โดยเฉพาะการต้องรับมือกับสภาพฝนฟ้ื้าอากาศ	ศรัตรูพืช	 เงินทุน	และความ 
ไม่แน่นอนของรายได้	 สิ่งท่ีท�าให้เธอเดินหน้ามาถึงทุกวันนี้คือก�าลังใจและความฝัน 
ที่จะประสบความส�าเร็จ	

 “บางครั้งผลผล่ตไม่ค่อยดี ต้นตาย หนอนก่น แมลงก็เยอะ เราก็ท้อ ไม่อยาก 
ปลูกแล้ว แต่พอได้ว่าเป็นธรรมดาที�คนทำาเกษตรต้องเจอปัญหาแบบนี้ ก๊ะนะก็เลย
พยายามหาว่ธีการแก้ปัญหา เพื�อเอาชนะมัน สิ่่�งสิ่ำาคัญคือต้องอดทน ไม่ยอมแพ้ 
ง่าย ๆ”	เธอกล่าว

	 เมื่อไม่ยอมแพ้ง่าย	 ๆ	 ความภูมิใจที่สามารถสร้างผลผลิตน�ารายได้เข้าสู่ 
ครอบครัวก็เกิดข้ึน	แม้ยังต้องต่อสู้กันอีกนานจึงจะประสบความส�าเร็จสูงสุด	แต่ได้
อย่างทุกวันนี้	 ก๊ะนะก็ถือว่าเดินทางมาไกลกว่าความตั้งใจตอนแรกมากแล้ว	 เพราะ
นอกเหนือจากรายได้	 การได้เดินตามรอยของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี�ยมด้วย 
พระมหากรุณ์าธิคุณ์	ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของเธอ
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 “กะ๊นะ ถ้อืว่าการเข้ามาของปิดทองฯ  เปรียบเสิ่มือนตวัแทนของพระราชา ที�นำา 
ศาสิ่ตร์แห่งความพอเพียงมาสิู่่การปฎ่บัต่ของเกษตกร ก๊ะนะจ่งต้ังใจเป็นอย่างมาก  
ภูม่ใจมากที�ได้เป็นหน่�งในโครงการปิดทองหลังพระฯ จะบอกก๊ะนะและเพื�อน ๆ 
คนอื�นเสิ่มอว่า หากล้มแล้ว เราต้องยืน ยืนให้ตรง แล้วเด่นต่อไปข้างหน้า อย่าถ้อย
หลัง มีอุปสิ่รรคอะไรก็อย่าท้อ ทุกอย่างจะสิ่ร้างประสิ่บการณ์ให้เรา”  

เปลี�ยนแปลงถึงดุ้านใน

	 นับแต่ออกจากโรงงานแล้วหันมาเอาจริงกับการท�าการเกษตรอย่างเดียว	 
ก๊ะนะบอกว่าเธอเห็นทิศทางในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น	 เพราะการได้เข้าร่วมโครงการ	ท�าให้ 
เธอต้องท�าอะไรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 ไม่ได้เข้ามาร่วมแบบเล่น	 ๆ	 และด้วยผล
จากการท�าการเกษตรดังกล่าวนี้เอง	 ที่ท�าให้ทุกวันน้ีเธอมีเวลาได้อยู่บ้านมากข้ึน	
บรรยากาศในครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้น	นอกจากน้ีแล้ว	 การเปล่ียนแปลงท่ีเห็น
ได้ชัดอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในตัวของก๊ะนะ	คือ	เธอกลายเป็นคนใจเย็นลง		

 “เมื�อก่อนก๊ะนะใจร้อน แต่พอมาทำาผักทำาแตงโม มันต้องละเอียดอ่อน รีบ
ไม่ได้ ได้เห็นการเต่บโตเล็ก ๆ น้อย ๆ ที�เก่ดข่้นทุกวัน เห็นแล้วสิ่บายใจ จนค่อย ๆ 
กล่อมเกลาให้ก๊ะนะใจเย็นลงอย่างไม่รู้ตัว”
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 สิ�งที�กลุ่มแตงโมต้องทำาให้ไดุ้

	 ปัจจุบัน	 ก๊ะนะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแตงโมที่มีด้วยกันทั้งหมด	20	กว่าคน 
เธอบอกว่า	 ในกลุ่มจะพ่ึงพากันในเรื่องเทคนิคการปลูกและการดูแลแตงโมเป็นหลัก	
ส่วนการก�าหนดราคาในการขาย	ตอนนี้ส่วนใหญ่ยังถูกก�าหนดโดยพ่อค้าท่ีมารับซ่ื้อ	
มเีพยีงเลก็นอ้ยทีเ่พ่ือนสมาชกิบางคนทราบราคารบัซ่ือ้มาจากสือ่ภายนอก	แลว้น�ามา
ตอ่รองกบัพ่อคา้	จนไดร้าคาตามทีต่อ้งการ	แตโ่ดยรวม	ยงัถอืวา่กลุม่ยงัไมม่อี�านาจใน
การต่อรองอย่างเต็มที่		ในอนาคตก๊ะนะหวังว่า	กลุ่มจะสามารถก�าหนดราคาด้วยตัว
เองได้มากกวา่นี	้เปน็มาตรฐานเดยีวกนัทัง้กลุม่	แลว้ใหก้บัพ่อค้ามารบัซ่ือ้ตามเงือ่นไข
ที่กลุ่มตั้งขึ้น		

อนาคตอันคืบใกล้

	 ปลูกผัก	ปลูกแตงโมมาเป็นระยะเวลาพอสมควร	ในช่วงเวลาอันใกล้นี้	ก๊ะนะ 
อยากใช้ระบบน�้าปริงเกอร์	 ในแปลงผักมาแทนระบบสายยางฉีดรดน�้าท่ีใช้อยู่	 เมื่อ
สามารถท�าส�าเร็จ	จะท�าให้ทุ่นแรงทุ่นเวลามากขึ้น	ตอนนี้ก�าลังอยู่ในช่วงรวบรวมเงิน
ทุนเพื่อด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	

 “ในเมื�อเรารักที�จะทำาอาชีพนี้แล้ว เราก็ต้องทำาให้ดีที�สิุ่ด อันไหนเป็นอุปสิ่รรค 
เราก็ต้องเรียนรู้ และผ่านไปให้ได้ ทุกปัญหามีทางออกของมัน”		เธอทิ้งท้าย

นางรัยนะ	มือเสาะ  อาย่ 42 ปีิ 
หมู่ื่ 7 บ้านโคกยามูื่ ต้ำาบลัไพื้รวัน อำาเภอต้ากใบ จัังหวัดนราธิิวาสื
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ไซหม๊ะ ปิต�ริ่�โซ 

รัศมีแห่งความสุข	
กระจูัดุ	นาราบาฮาเกีย	
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“เส้นกระจูัดุที�ดีุ	จัะทำาให้ผ่ลิตภัณีฑ์ิสวยข้�นและก็แพงข้�น	

ถ้าวัตถุดิุบดีุ	ก็ทำาไดุ้ง่าย	ทำาไดุ้สวย	ราคาก็ดีุ	

ต้องเข้มงวดุตั�งแต่การเลือกเส้น”		

คุ้นเคยมาแต่เยาว์

	 ไซ่หม๊ะ	ปิตาราโซ่		หรือ	ซ่า	คุ้นเคยกับงานสานกระจูดตั้งแต่เด็ก	เพราะเห็นแม่ 
สานเสื่อกระจูดไว้ใช้ในครอบครัว	 และมีโอกาสได้ฝึกท�าด้วยตัวเองอยู่เสมอ	 
เมื่อแต่งงานมีครอบครัว	 แม่สามีก็มีฝีมือระดับครูในด้านการสานกระจูด	 เธอจึง 
ซ่ึมซ่ับงานสานกระจูดมาอย่างแนบแน่น

	 ปจัจบุนั	สนิคา้สมยัใหมจ่ากโรงงานเขา้มาแทนท่ีงานหตักรรมพ้ืนบา้นท่ีมคีวาม
ยุ่งยากและใช้เวลาในทุกกระบวนการผลิต	ท�าให้การสานกระจูดเร่ิมลดลงและใกล้
สญูหายลงไปทกุท	ี	แตเ่มือ่โครงการปดิทองหลงัพระฯ	เขา้มาสง่เสรมิอาชพีการเกษตร
ในชุมชน	 งานหัตกรรมสานกระจูดก็ถูกจุดประกายและร้ือฟ้ื้�นข้ึนมาอีกคร้ัง	 เพ่ือให้ 
ชาวบ้านได้ผลิตขายเป็นรายได้เสริมในครอบครัว

 “วัตถุ้ด่บในหมู่บ้านเราก็มี คนก็พร้อม หลังเสิ่ร็จสิ่่้นก่จกรรมปลูกผักหน่�งเดือน 
โครงการปิดทองหลังพระฯ จ่งเช่ญปราชญ์ชาวบ้านมาสิ่อนมารื้อฟ้ั�นพวกเราอีกครั้ง” 
เธอบอก	
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ฟ้ืนทักษะงานสาน

	 การฝึกอบรมสานกระจูดถูกจัดขึ้นที่ศาลาของหมู่บ้าน	 โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน 
จากศูนย์ศกึษาการพัฒนาพิกลุทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	และปราชญ์ชาวบ้าน
จากต�าบลใกล้เคียงเป็นผู้สอน	สอนทั้งวิธีการสานเสื่อ	 การคัดเลือกเส้นกระจูด	การ 
เก็บกระจูด	 การย้อมโคลน	และการย้อมสี	 ใช้เวลาฝึกอบรม	 2	 เดือนเต็ม	 โดยผู้เข้า 
ร่วมโครงการฯ	ต้องมาเรียนทุกวัน

	 ในการฝึกอบรม	 มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	31	คน	 ท้ังผู้เฒ่าผู้แก่ 
ท่ีเคยสานกระจูดเป็นมาก่อนและกลุ่มผู้หญิงที่สนใจแม้จะไม่เคยสัมผัสการสาน 
กระจูดมาก่อนก็ตาม	 ซ่าบอกว่า	 การฝึกอบรมครั้งนั้น	 นอกจากจะท�าให้เธอได้ 
เรียนรู้เทคนิคต่าง	 ๆ	 ในการสานกระจูดแล้ว	 ยังท�าให้เธอได้รู้จักคลุกคลีคนใหม่	 ๆ	 
ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 “แม้เราจะคลุกคลีกับการสิ่านกระจูดมาแต่เด็ก  ๆ  แต่ก็ไม่ได้รู้ขั้นกระบวนการ
ผล่ตอย่างละเอียด พอเข้าฝึักอบรมก็ทำาให้มีความรู้ในเรื�อง การผล่ตงานกระจูดให้ 
มีความคงทนและประณีตมากข่้น  ที�แถ้มมาก็คือ ได้รู้จักเพื�อนมากข่้น เพราะบางคน
แม้จะเป็นคนในชุมชน แต่เราก็ไม่เคยคลุกคลี พอมาฝัึกอบรมร่วมกันก็ได้รู้จักน่สัิ่ย
ใจคอกันมากข่้น”	เธอว่า
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	 ซ่าบอกว่า	 สิ่งท้าทายที่สุดในงานกระจูดและเธอชอบมาก	 ๆ	 คือการย้อมสี 
เส้นกระจูด	 เพราะต้องมีความช�านาญ	ความถูกต้องแม่นย�าในสัดส่วนของสีที่จะ 
ผสมซ่ึ่งในอนาคต	เธอเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถท�าได้อย่างช�านาญ

 “งานยอ้มสิ่มีนัสิ่นุกและตื�นเตน้เวลาเหน็สิ่ทีี�ยอ้มออกมาดงัใจ สิ่ว่นงานสิ่านเรา
ก็ชอบนะ ชอบสิ่านกระเป๋า เพราะใช้เวลาไม่นานมาก ไม่เหมือนสิ่านเสิ่ื�อ ที�กว่าเสิ่ร็จ
แต่ละผืนต้องอดทน”	เธอเล่า

จัากเสื�อบ้าน	ๆ	สู่ช่�นงานอันทันสมัย	

	 เมื่อต้องยกระดับหัตกรรมสานกระจูดในระดับชุมชนให้สามารถจ�าหน่าย 
เป็นรายได้เสริม	 จึงต้องพิถีพิถันและละเมียดละไมในฝีมือ	 มีการออกแบบและ
สร้างสรรค์สร้างผลิภัณ์ฑ์์ใหม่	ๆ 	ที่สอดคล้องกับตลาด	ซ่าเล่าว่า	ทุกวันนี้งานแต่ละชิ้น
กว่าจะผ่านคุณ์ภาพของกลุ่ม	 ต้องตรวจกันแล้วตรวจกันอีก	ผลิตภัณ์ฑ์์ก็ต้องท�าให้มี
หลากหลายขึ้น	ทั้งกระเป�าหลากหลายสไตล์	ตระกร้า	กล่องใส่ของ	และอื่น	ๆ	

 “งานกระจูดมันหลายขั้นตอน เร่�มจากการไปเกี�ยวต้นกระจูดแล้วกลับมา 
คัดเสิ่้น ย้อมโคลนเพื�อความทนทาน ตากแดด 3 แดด ย้อมสิ่ี ตากอีก 3 แดด นำามา 
รีดเสิ่้น แล้วเข้าสิู่่ขั้นตอนการสิ่านเป็นผล่ตภัณฑ์์ต่าง ๆ   ซื้่�งทุกขั้นตอนเราต้องทำาอย่าง 
มีคุณภาพ เพราะทุกอย่างสิ่ัมพันธ์กันหมด ออกแบบผล่ตภัณฑ์์ดีแต่วัสิ่ดุไม่ได้ 
คุณภาพก็ไม่ได้ เตรียมวัสิ่ดุมีคุณภาพแต่ออกแบบผล่ตภัณฑ์์ไม่เป็นที�ต้องการ 
ของตลาด ก็ไม่ผ่าน”	เธอให้รายละเอียด	

กลุ่มกระจูัดุนาราบาฮาเกีย

 นาราบาฮูาเก้ย	แปลว่า	รัศมีแห่งความสุข	เป็นค�าที่น�ามาตั้งเป็นชื่อกลุ่มสาน 
กระจูดแห่งบ้านโคกยามู	 ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก	 31	 คน	 โดยซ่ารับหน้าที่เป็นรอง 
ประธานกลุ่ม	 และเป็นกรรมการตรวจสอบคุณ์ภาพงานกระจูด	 (Quality	Control	 :	
QC)	ก่อนส่งขาย	เธอบอกว่า	การท�าหน้าที่ของ	QC	ต้องมีจุดยืนที่มั่นคง	แม้จะต้อง
ล�าบากใจในบางครั้ง		
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 “บางครั้งเราก็สิ่งสิ่ารเพื�อน งานของเขาแค่มีกระจูดเสีิ่ยปะปนอยู่หน่�งเส้ิ่น  
ก็อยากให้สิ่่นค้าของเพื�อนผ่าน แต่เราเองก็ต้องมีมาตรฐาน ก็ได้แต่บอกให้เขากลับ
ไปแก้ หรือช่วยกันแก้ไขกระจูดเสิ่้นนั้นเสิ่ียก่อน ถ้้าแก้ไขไม่ได้ ก็ไม่ผ่าน”	เธออธิบาย

	 เธอบอกว่า	ทุกวันนี้สมาชิกในกลุ่มสามารถท�าผลิตภัณ์ฑ์์ทุก	ๆ	ได้	ทั้งกระเป�า	
ตะกร้า	กล่องใส่ของ	และอื่น	ๆ	อาจจะมีความถนัดและช�านาญต่างกันไป	แต่ฝีมือก็
ไม่ทิ้งห่างกันมาก	

	 ส่วนรายได้จากผลิตภัณ์ฑ์์กระจูดน้ัน	 ซ่าบอกว่าคนหน่ึง	 ๆ	 ตกประมาณ์	 
1,500	 บาท	 ต่อเดือน	 เธอบอกว่า	 มันเป็นรายได้ที่ไม่มากนัก	 แต่ก็ท�าให้หลาย 
คนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากการกรีดยาง	และไม่ต้องออกไปหางานท�า
ในต่างพื้นที่		

  

	 ง า น ส า น ก ร ะ จู ด		 
เป็นการฝึกความอดทน 
ต้องมีความตั้งใจในชิ้นงาน 
สงูจึงจะส�าเรจ็ “แต่ละช่น้งาน 
ต้องนั�งนาน ไม่ตำ�ากว่า 2 - 3 
ชั�วโมง”	ซ่ากล่าว	

	 เธอบอกว่า	บางครั้ง 
รู้สึกท้อบ้างที่ลูกค้าต่อรอง 
ราคาสินค้ากระจูดจนน่า 
ใจหาย	 แต่เมื่อคิดว่าหลาย
คนไม่ทราบถึงขั้นตอนการ
ได้มาของผลิตภัณ์ฑ์์แต่ละ 
ชิ้น	 เธอก็ได้แต่ท�าใจและ 
อธิบายต่อพวกเขา	 ซ่าดีใจ 
ทุกคร้ังที่คนซ้ื่อผลิตภัณ์ฑ์์ 

ความภูมิใจัของคนเล็ก	ๆ
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เข้ามาถามไถ่พูดคุย	ท�าความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต	และเห็นคุณ์ค่าในสิ่งที่พวก
เธอท�า	เธอบอกว่า	เพราะสิ่งนั้นคือความภูมิใจของเธอและเพื่อน	ๆ	

 “ภูม่ใจมากกว่าเง่นทองที�ได้มาเสิ่ียอีก”	เธอว่า	

	 การได้เสียสละเวลาส่วนตัวมาท�างานเป็นกลุ่ม	 คืออีกส่ิงหนึ่งท่ีสร้างความ 
ภาคภูมิใจในตัวเองให้ซ่าเป็นอย่างมาก	

 “พอมาทำางานเป็นกลุ่ม เราพบว่าคนธรรมดาอย่างเราก็มีคุณค่า สิ่ามารถ้ช่วย
เหลือคนอื�นได้โดยไม่จำาเป็นต้องมีตำาแหน่งหน้าที�การงานอันใหญ่โต”	ซ่ากล่าว	

คนรุ่นใหม่คืออนาคต

	 ในอนาคต	ซ่าอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจการท�าผลิตภัณ์ฑ์์จาก
กระจูดให้มากขึ้น	เพราะนอกจากจะเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของคนรุ่นพ่อแม่แล้ว	 
คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจยุคสมัยมากกว่าพวกเธออาจพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ให้สอดคล้องกับ 
ยคุสมยัไดม้ากกว่า	เปน็การพัฒนาท้ังด้านวัสดุ	การออกแบบผลิตภณั์ฑ์	์ด้านการตลาด	
และการบริหารจัดการกลุ่ม

	 นอกจากนี	้เธอยงัอยากใหศู้นยน์าราบาฮาเกยี		มผู้ีคนมาเย่ียมเยยีนใหม้ากกวา่
ที่เป็นอยู่	เพื่อที่เธอและเพื่อนสมาชิกจะได้น�าสินค้ากระจูดมาแสดง	และอธิบายผู้มา 
เยือนได้เห็นและเข้าใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน	อันจะน�าไปสู่การเห็น	 “คุณ์ค่า”	
ของสิ่งที่พวกเธอท�า

นางไซหม๊ะ	ปิตาราโซ	 อาย่ 36 ปีิ 
 หมู่ื่ 7 บ้านโคกยามูื่ ต้ำาบลัไพื้รวัน อำาเภอต้ากใบ จัังหวัดนราธิิวาสื
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สมบูืริ่ณ์ เช้�อคง   

พี�สาวคนเก่งการขายผั่ก
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“เราต้องทำาให้ดีุ	ไม่ใช้ยา	ถ้าเรารักษามาตรฐานไว้	 

ไม่ต้องห่วง	เขารับซ้�อผั่กของเราอยู่แล้ว”

สองผั่วเมียนักสู้ชีว่ต

	 พ่ีสาวและสามีเริ่มท�างานเป็นลูกจ้างท่ีส�านักงานของกรมพัฒนาที่ดินเขต	12	
ต�าบลไพรวัน	อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาสมากว่า	30	ปี	พี่สาวมีอาชีพเป็นแม่บ้าน	
สว่นสามเีปน็ลกูจา้งทัว่ไป		พ่ีสาวเลา่ว่า	ทัง้เธอและสามเีริม่เขา้ท�างานเปน็ลกูจา้งตัง้แต่
เงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ	1,000	บาท	 ต่อมาใน	 ปี	 2532	สามีก็สอบได้เป็นพนักงาน
ประจ�า

	 ต่อมามีคนมีขายท่ีดินที่อาศัยอยู่ปัจจุบันนี้	 ตอนน้ันสามีได้บรรจุงานแล้วจึง
สามารถกู้เงินได้	เธอและสามีจึงคิดอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเอง	จึงได้ซ่ื้อพื้นที่บริเวณ์
นั้นจ�านวนไร่ครึ่ง	เป็นเงินห้าหมื่นบาท	เมื่อสามีเกษียณ์จากงานราชการ	พี่สาวก็ออก
จากงานแม่บ้าน	แต่ยังรับงานรีดผ้าและท�าอาหารให้หัวหน้าอยู่		พี่สาวจึงได้เริ่มปลูก
ผัก	จากนั้นมีหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริม	ปลูกผักบนดินโดยปลูกพื้นที่ของหลวง	
แตน่�ามาจัดสรรใหช้าวบา้นท�ากนิ	พ่ีสาวไดส้ทิธกิารท�าในพ้ืนทีไ่รค่ร่ึง	ชว่งนัน้กม็เีพ่ือน
บ้านเข้ามาร่วมกันปลูกในพื้นที่นั้นจ�านวน	20	คน	

	 พี่สาวปลูกผักผสมผสาน	เช่น	ถั่วฝักยาว	พริก	มะเขือ	ฯลฯ	เพื่อเก็บไว้กินและ
ขายตามตลาดนัดต่าง	 ๆ	 ตามหมู่บ้าน	 และพ่ีสาวยังรับซ่ื้อผักของเพ่ือนสมาชิกไป 
ขายด้วย	ปกติแล้วพ่ีสาวจะดูแลแปลงผักเป็นหลัก	 เข้ามาแปลงผักทุก	 ๆ	 วัน	 ส่วน 
ลูก	ๆ	จะเข้ามาช่วยดูแลช่วงวันหยุด	เสาร์	-	อาทิตย์		
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	 ปัจจุบัน	สามีของพ่ีสาวเสียชีวิตลง	 เธออาศัยอยู่กับลูกชายคนเล็กที่ท�างานที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน	 ความรู้เรื่องการบ�ารุงพัฒนาดินต่าง	 ๆ	 ก็ได้รับการสนับสนุนทั้ง 
แรงกายและความรู้เพิ่มเติมจากลูกชายด้วย	ทั้งเรื่องของการท�าปุ�ยน�้าและหญ้าแฝก 
กันดินพังทลาย	

ผั่กดีุ..	มีที�ขาย

	 เมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ	เข้ามาในปี	2560	ทางเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ 
ได้ช่วยแนะน�าความรู้ต่าง	 ๆ	ทั้งเรื่องการปลูกพืชผัก	การดูแล	การปรับปรุงระบบน�้า 
ให้ดีขึ้น	 ท้ังยังช่วยหาช่องทางตลาดให้กับกลุ่มอีกด้วย	 พ่ีสาวบอกว่าก่อนหน้านี้ยัง 
ไมม่กีารวางระบบน�้า	ท�าให้น�้าไม่เพียงพอต่อการท�าการเกษตร	ส่วนการเลือกชนิดพืช
ที่ปลูกยังเป็นผักชนิดเดิม	แต่มีการเน้นให้ปลูกพืชผสมผสาน	หลายหลายชนิด	ไม่ใช้
สารเคมี	บ�ารุงพืชผักด้วยปุ�ยหมัก	ปุ�ยน�้า

	 ในเรื่องการตลาดเดิมทียังต้องน�าผักไปขายที่ตลาดตาบา	ที่ตัวอ�าเภอตากใบ	 
ซ่ึ่งไกลจากบ้านมาก	 “แต่ก่อนต้องขับมอเตอร์ไซื้ค์ไป ระยะทางหลายก่โล ตอนนั้น
ยังไม่มีเหตุการณ์ไม่สิ่งบอะไร ก็เด่นทางกลางคืน สิ่บายหน่อย เพราะมาเลฯ ออกมา 
ซื้ื้อผัก ขายของ ช่วงตีหน่�ง ตีสิ่อง ช่วงนั้นขายของดี จนสิ่่งลูกเรียนจบ”	พี่สาวเล่า

	 ปัจจุบันมีตลาดนัดเปิดใหม่ใกล้	 ๆ	บ้านท�าให้มีตลาดที่สามารถน�าผักไปขาย
ได้ตลอดเช่น	ตลาดศาลาใหม่	 ตลาดนัดกูบู	 วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์	 พ่ีสาวขาย 
ที่ตลาดนัดกูบู	ส่วนวันอังคารและวันเสาร์ขายที่ตลาดศาลาใหม่

	 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มผัก	 30	 คน	 ผักท่ีพ่ีสาวน�าไปขายจะซ่ื้อผักจากเพ่ือน 
สมาชิกด้วยกันเท่าน้ัน	 เพราะทราบแหล่งท่ีมาและความปลอดภัย	 และโดย 
ส่วนใหญ่เธอก็ขายในราคาที่ ถูกกว่าตามท้องตลาดหรือพ่อค้าแม่ค้าคนอื่น 
เธอเล่าว่า	ตามท้องตลาดผักบุ้งขาย	กิโลกรัมละ	 25	บาท	แต่ตนนั้นขายกิโลกรัมละ	 
20	 บาท	 เพราะเห็นว่าตามร้านขายข้าวแกงเขาซ่ื้อเยอะ	 ซ่ื้อเกือบทุกอย่างที่ปลูก 
ซ่ื้อเยอะก็มีลดราคาให้อีก	
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	 ปั จ จุ บั น พ่ี ส า วมี ลู ก ค้ า
ประจ�ามากขึ้น	 “ถ้้าผักเราดี เรา
ไม่ใ ส่ิ่ยา ลูกค้าก็จะดีกับเรา”  
พี่สาวบอก	จนบางครั้งท�าให้พี่สาว
โดนพูดจาเสียดสี	 ก็อดทน	 พ่ีสาว
บอกว่าผักที่ขายดีตลอดคือ	ผักบุ้ง
จีน	 ถ่ัวฝักยาว	 กระเพรา	 และถ้า 
ช่วงฤดูฝนราคาผักก็จะสูง	 อย่าง
เช่นผักบุ้งกิโลกรัมละ	 50	 บาท	 
พ่ีสาวจึงพยายามปลูกผักช่วงหน้าฝนให้ได้และยังแนะน�าให้เพ่ือน	 ๆ	สมาชิกทราบ 
ถึงชนิดผักที่ก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย

	 นอกจากตลาดที่พ่ีสาวน�าไปขายแล้ว	 ทางกลุ่มก็มีตลาดซุ่้มข้างทางหลวง	
ด้านหน้าส�านักงานกรมพัฒนาท่ีดิน	ปากทางเข้าหมู่บ้าน	ตลาดแห่งน้ีก็ขายดี	 โดย 
จะมีสมาชิกในกลุ่มผักทุกคนหมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันไปขาย	 วันละ	 4	 คน	 ในช่วง 
เวลา	08:00	-	14:00	ของทุกวัน

	 รายได้คราว	ๆ 	ต่อเดือนจากการปลูกผักในพื้นที่	1	ไร่ประมาณ์		4,000	-	5,000	
บาทต่อเดือน	 ถ้าหากคิดรวมก�าไรจากการรับซ่ื้อผักจากเพ่ือนสมาชิกไปขาย	 จะมี 
รายได้เฉลี่ยราว	7,000	-	8,000	บาทต่อเดือน
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ปัญหาทุกอย่างมีทางออก

	 ก่อนโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เข้ามา	ช่วงแรกพ่ีสาวปลูกแตงกวาโดยไม่ใช้
สารเคมีในการดูแล	จึงท�าให้มีหนอนระบาดมากในแปลง	การแก้ไขของพี่สาวช่วงนั้น
คือหมั่นเข้าไปตรวจแปลงผัก	เมื่อเจอหนอนหรือแมลงก็รีบท�าลายทิ้ง	ใช้ปุ�ยน�้าฉีดพ่น	
(ปุ�ยน�้า:	กากน�้าตาล+เศษผัก+เศษอาหาร+ผง	พด.2	แล้วทิ้งไว้	1	อาทิตย์)	พ่นน�้าส้ม
ควันไม้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืช	พี่สาวเล่าว่า	แค่ค่าเมล็ดแตงกวาก็	400	บาทต่อกระป�อง	
หากเกิดปัญหานี้จะท�าให้สูญเสียรายได้จากส่วนนี้ไปประมาณ์	3,000	-	4,000	บาท	
เลยทีเดียว

  “การปลูกผักมันอ่สิ่ระ ถ้้าเราเหนื�อยก็นั�งพัก ไม่มีใครมาว่าเรา”	 พ่ีสาวบอก 
แม้กระท้ังเมื่อน�าผักไปขายถ้าขายไม่หมด	ก็สามารถแลกเปลี่ยนชนิดผักกับเพ่ือนได้ 
หรือแบ่งปันให้กับคนอื่นสิ่งท่ีชอบในการปลูกผัก	 ลดแลกแจกแถมบ้างก็ท�าให้เรา 
มีลูกค้าประจ�าเพ่ิมมากขึ้น	 พ่ีสาวยกตัวอย่างให้ฟื้ังว่า “อย่างข้าวโพดหากขายฝัักไม่
หมด เราก็ยังสิ่ามารถ้นำามาทำานำ้าคั้นข้าวโพดได้อีก”

	 หลักในการด�ารงชีวิตของพ่ีสาว	 คือใจเรารักในสิ่งที่ท�า	 เราท�าอะไรต้องอดทน
ต้องสู้	 ท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าของเรา “ช่วงแรกขายได้ ไม่ได้ ก็อดทนและสิู่้ไป
ก่อน เพราะเรายังไม่รู้จักใคร”	พี่สาวบอก
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การสนับสนุนและผ่ลที�เกิดุข้�น	

	 พี่สาวเล่าว่า	 เมล็ดพันธุ์ผักส่วนมากที่ปลูกแทบไม่ได้ซ่ื้อ	 ได้จากเข้าร่วมอบรม 
จากหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 ซ่ึ่งเกิดจากปิดทองฯ	 เป็นผู้ประสานให้ตั้งแต่ช่วงแรก 
ที่เข้ามาด�าเนินโครงการ

	 ตั้งแต่โครงการของปิดทองหลังพระฯ	 เข้ามาท�าให้รู้จักผู้คนมากมาย	 มี 
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 เข้ามาแนะน�าสิ่งดี	 ๆ	ปิดทองพาไปดูงานนอกสถานที่ท�าให้มีองค์ 
ความรู้เพ่ิมมากขึ้นกว่าแต่เดิม	 “เราต้องการอะไร เขาก็จะหามาให้”	 พ่ีสาวบอก 
และยังท�าให้มีตลาดที่แน่นอนและมั่นคง

 จุด้เด้่นขึ้องพ้�สุาวัทุ้�ทุำาให็้ผู้้้คนทุ้�ร้้จัก รักแลัะช่ื�นช่มพ้�สุาวัคือ พ้�สุาวัเป็น
คนน่สุัยด้้ ม้ควัามจร่งใจ ไม่คด้โกงม้อะไรก็เอื�อเฟื้้�อต่อกันแลัะ เป็นคนพ้ด้ตรง
ไปตรงมา

ปีหน้าก็เดิุนหน้าไดุ้แล้ว

	 พ่ีสาวยังมีภาพท่ีเคยไปดูงานภาคเหนือ	 ท่ีชาวบ้านปลูกผักไว้กินเองใกล้บ้าน	
ไมว่า่จะเดนิไปทางไหนรอบบ้านกส็ามารถเกบ็ผกักนิได้หมด	เธอบอกวา่อยากให้เพ่ือน
สมาชิกหรือคนในหมู่บ้านท�าเหมอืนกบัทีไ่ปดูงานทีภ่าคเหนอื	ค�่ามืดกย็งัสามารถเกบ็
ไปกินได้	

	 อีกภายในหนึ่งปี	 พ่ีสาวบอกว่าตลาดผักของกลุ่มสามารถเดินหน้าได้เอง 
แลว้	จะสอนใหเ้พ่ือนสมาชกิไดข้ายเปน็	แลว้จะชว่ยกนัขยายตลาดไปยงัตลาดอืน่		ๆ 	ได้	

	 สิง่ท่ีต้องพัฒนาของกลุม่พ่ีสาวบอกวา่ตอ้งรักษามาตรฐานของการปลูกผกั เธอ
มุง่หวงัทีอ่ยากใหเ้พ่ือนสมาชกิในกลุม่	การท�าเกษตรอนิทรยี	์	ผลผลติยงัเปน็ทีต้่องการ
อีกมาก	เนื่องจากผู้คนเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น

นางสมบูรณ์ี	เช้�อคง		อาย่ 53 ปีิ 
 หมู่ื่ 7 บ้านโคกยามูื่ ต้ำาบลัไพื้รวัน อำาเภอต้ากใบ จัังหวัดนราธิิวาสื
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เมืื่�อได้รู้จัักโครงการปิิดที่องหลัังพื้ระฯ  แล้ัว 

ก็ที่ำาให้เริ�มื่เกิดม่ื่มื่มื่องใหม่ื่ ๆ  ต่้ออาชีพื้ท่ี่�ตั้วเองที่ำาอยู่  

คนท่ี่�เป็ินผู้่นำาอยู่แล้ัวก็ได้โอกาสืในการชวนคิด พื้าที่ำา  

คนตั้วเล็ักตั้วน้อยท่ี่�ไม่ื่ได้ม่ื่บที่บาที่อะไรมื่ากนักในช่มื่ชน  

ก็รู้สึืกภูมิื่ใจัท่ี่�ได้เป็ินส่ืวนหนึ�งของการพัื้ฒนาหมู่ื่บ้าน  

ที่ำาให้เห็นค่ณค่าในตั้วเอง
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